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Lasītājiem.

Pagājušā gadā saslādot „Skololāju kalendāru"

es Catvijas Skolotāju Savienības valdes uzdevumā

lūdzu kolēģus man dol aizrādījumus, kā šis kalen-

dārs nākotnē bālu izveidojams. Tagad varu ar

prieku liecināt, ka skolotāji nav palikuši vienaldzīgi

pret jauno pasākumu un es līdz šim esmu saņēmis
daudzus aizrādījumus, no kuriem jau pietiekoši varu

izjust, kādu Catvijas skolotājs savu kalendāruun rokas

grāmatu vēlas redzēt. Siem aizrādījumiem es cen-

tīšos sekot. Tomēr ari šogad ļoti lūdzu darba

biedrus vēl jo projām man rakstīt, aizrādīt uz ka-

lendārā novērotiem trūkumiem un nākotnēvēlamiem

pārlabojumiem un papildinājumiem. Sādi aizrādī-

jumi manā darbā ir ļoti vērtīgi un par tiem būšu

ļoti pateicīgs, ūizrādījumi adresējami Latvijas Skol.

Sav. valdei skolotāju mājā 'Rīgā, "Dzirnavu ielā 12/1%.
Skolotājs prasa, lai viņa kalendārs būtu nevien

piezīmju grāmata, bet lai tur atrastos skolotājam

nepieciešamais informācijas materiāls, skolas dzīvē

nepieciešamie padomi nevien pedagoģijā, bet arī

cilās nozarēs, ar kurām skolotājs savā darbā sa-

staptos.
Cai šīs prasības apmierinātu, nācās stipri papla-

šināt kalendāra drukāto daļu. Tāī pašā laikā daudzi

kolēģi izteica vēlēšanos, lai kalendārā palielina pie-

zīmju lapiņu skaifu, bet turpat piebilst, ka kalendārs

nedrīkst paliki biezāks.

C Sk. Sav. valde tam visam piekrita, un lai

kalendārs neiznāktu pārāk biezs, nolēma to dalīt

divās daļās: „Skolotāju kalendārs 1927.j8. m. g.
v

un pielikums —

n
īlokas grāmata skolotājiem". Pē-

dējā grāmatā ievietoju skolas dzīvi vadošos likumus
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un rīkojumus, kuriem ir paliekoša nozīme, kā arī

informācijas materiālu un dažādus aizrādījumus.
Viņa paredzēta 3—h gadiem, pēc kam sagaidāms

jauns izdevums.

'Pateicoties šādai drukātā materiāla vienas daļas

pārnešanai sevišķā izdevumā, „Skolotāju kalendārā

1927.18. g." atbrīvojas viela skolotāja dažādām

piezīmēm.
Nākošos gados šinī kalendarīiī varētu ievietot

arī tās klāt pienākušās ziņas un rīkojumus, ar ku-

riem bālu papildināma par pagājušo laika sprīdi

n'Rokas grāmata skolotājiem 11

.
Tāds īsumā būtu „Skoloiāju kalendara v

jaunais

iekārtojums. LZīdz ar šo iekārtojumu materiāla

daudzums un ari darbs pie viņa sastādīšanas sti-

pri pavairojās un sarežģījās. T)audzi jautājumi

pašiem skolotājiem nebij vairs atrisināmi, un pie
līdzdarbības vajadzēja pieaicināt speciālistus no

citām profesijām. Jāhecīna, ka tur radās ne ma-

zums skolotājiem labvēlīgu cilvēku, kuri labprāt

strādāja līdz pie grāmatiņas sastādīšanas. ¥>ar to

viņiem siltu paldies 1

Hīdzslrādnieki-skololāji skatījās uz izdevumu

kā uz sava aroda darbinieku kopēju pasākumu un

viņu laipno palīdzību un pretimnākšanu vērtēju ļoti

augstu. Seii izsaku viņiem C Skol. Sav. un manu

sirsnīgāko pateicību.

Calv. Skol. Savienības uzdevuma

J. Ģīrupnieks.
Jelgava, jūnija 1927. g.
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Skolotajā darbs un tiesības.

Likums par mācību un svētku dienām skolās.

1. Mācības dienu skaits «adā ir: pamatskolās no 170

līdz 200, vidusskolās no 200 līdz 220.

2. Obligatoriski ir svinamas svētdienas un visas li-

kumā paredzētās svinamās dienas.

3. Sestdienas svinētāju skolās atļauts svētdienas vietā

svinēt sestdienu.

4. Skolās ar vienas konfesijas bērniem absolūtā vairā-

kumā svinamas vēl šādas dienas:

Luterāņiem: Ticības atjaunošanas diena (31. ok-

tobrī) un lūdzamā diena;
Katoļiem: Marijas šķīstīšanas diena (2. februārī),

Jāzepa diena (19. martā), Marijas pasludināšanas
diena (25. martā), Visu svētāko sakramenta diena

(ceturtdienā pēc Svētās trijādības dienas), Petera-

Pāvila diena (29. jūnijā), Marijas debesīs uzņem-

šanas diena (15. augustā), Marijas dzimšanas die-

na (8. septembrī), Visu svēto diena (1. novembrī),

Mirušo pieminas diena (2. novembrī), Marijas bez-

vainīgās ieņemšanas diena (8. decembrī);

Pareizticīgiem un vecticībniekiem: Gal-

venie (dvunadesjatije) un Lieldienas svētki pēc pa-

reizticīgo un vecticībnieku baznīcas mācībām.

Mozus ticīgiem: Lieldienas (pesach), Nedēļas
svētki (švuos), Jauna gada dienas (roš hašono),
Lielā gavēņa diena (jom-kipur), Būdiqu svētki (šu-

kois), Purimdienas un Tempļa sagraušanas diena

(Tišob'ow).
Piezīme. 2. un 4. punktos paredzētās atsevišķu kon-

fesiju svinamās dienas tikai šīm konfesijām.
5. Ja vietējā sabiedrībā bez jau minētām dienām svi-

namas vēl kādas*citas dienas, tad skola tās var svinēt, ja
to nolemj skolēnu vecāku sapulce, piedaloties vismaz no

skolēnu vecākiem, bet ar to noteikumu, ka gadā jābūt mā-

cības dienu ne mazāk par pirmā pantā noteikto minimumu.

Piezīme. Par šinī pantā minētām svināmām dienām

skolas priekšnieks vismaz trīs nedēļas iepriekš pa-

ziņo vietējai skolu valdei, kurai tiesība šādu dienu

svētīšanu ari aizliegt, par to paziņojot vienu ne-

dēļu iepriekš skolas priekšniekiem.
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6. Atsevišķiem vecākiem tiesība savus bērnus nesūtīt

skolā tanīs dienās, kuras viņi svētī kā savas konfesijas svi-

namās svētku dienas. Tādos gadījumos vecākiem iepriekš
par to jāpaziņo skolas priekšniekam.

(Lik. un rīk kr. 1921. g. Nr. 21f>.).

«V. V.» 1924. c. Nr. 106.

Noteikumi par skolotāju skaitu pašvaldības
iestāžu uzturamās pamatskolās sakarā ar skolēnu

un nodaļu skaitu.

1. Par normālu stāvokli uz laukiem uzskatāms, ka sko-

lotājs strādā ar I—2 nodaļām, bet ņemot vērā dažādos

lauku skolu apstākļus, pie skolotāju skaita noteikšanas at-

sevišķā skolā jāņem vērā sekošais samērs:

Nodaļu skaits Skolēnu skaits Skolotāju skaits

2 līdz 35 1

2 vairāk par 35 2

3 līdz 30 1

3 no 30—80 2

3 vairāk par 80 3

4 līdz 25 1

4 no 25—80 2

4 no_ 80—120 3

4 vairāk par 120 4

5 līdz 60 2

5 no 60—100 3

5 vairāk par 100 4

2. Pilnās pamatskolās, ar 6 klasēm, jābūt 4 skolotā-

jiem, bet ja mazāk par 80 skolēniem, tad jāapmierinās ar

3 skolotājiem.
3. 6-klasīgu pamatskolu 2 vecākās klasēs, ja mācāmas

katra atsevišķi, ja viņās kopā ne mazāk par 30 skolēnu.

4. 11. pakāpes pamatskolu klasēs, ja tās darbojas atse-

višķi, vēlami 2 skolotāji, ja skolēnu vairāk par 30, bet ja
skolēnu vairāk par 60

— 3 skolotāji.
5. Vietās, kur nepastāv īpašas pirmskolas klases, no-

darbošanās pamatskolās ar pirmskolas (mājmācības) bēr-

niem obligatoriska visiem skolotājiem, kas nepasniedz 5—6

klasēs vairāk par 20 stundām.

6. Ja kādā vietā apstākļi to prasa, tad ar Skolu de-

partamenta zinu pielaižama atkāpšanās no šiem noteiku-

miem.

7. Lai pamazinātu nodaļu skaitu, tad tuvējo skolu pa-
ralēlas nodaļas ar mazu skolēnu skaitu apvienojamas vienā
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skola. Ar šo rāsies iespēja viņas labāk nostādīt un dažos

gadījumos ari samazināt skolotāju skaitu.

Nr. P. 1897. 10. maijā 1924. («V. V.» Nr. 106.)

«V. V.» 1923. g. Nr. 101.

Mācības gada maiņa obligatoriskās skolās

1. Mācības gads skaitās no 1. augusta līdz 1. augustam

nākošā gadā.
2. Pašvaldības iestāžu skolu skolotājiem gadījumos,

kad tie pāriet no vienas vietas uz otru, alga izmaksājama
bez pārtraukuma, pie kam jaunajā dienesta vietā algu sak

zmaksāt no apstiprināšanas dienas, bet ne vēlāk ka vienu

mēnesi pēc ievēlēšanas dienas. Līdz tam tādam skolo-

tājam pienākas saņemt algu savā agrākajā darba vietā.

3. Ar mācības gada beigām algas izmaksa izbeidzas

tiem, a) kas paši atstāj skolotājai dienestu, b) kas kādu

iemeslu dēļ tiek atlaisti un c) kas pielaisti darboties tikai

uz vienu gadu.

Par atlaišanu no vietas atlaižamam jāpaziņo ne vēlāk

kā līdz 1. jūlijam.

Piezīme. Tādiem, kas sākuši strādāt 11. mācības

gada beigās un_pielaisti darboties tikai līdz mā-

cības gada beigām, skolu valde var attiecīgi iero-
bežot algas izmaksas laiku, par to iepriekš vieno-

joties ar uzaicināmo skolotāju.

4. Visas skolotāju ievēlēšanas un pārvēlēšanas izda-

rāmas ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms mācību sākšanās
skolas.

5. Pēc mācības gada beigām jaunievēlētiem skolotā-

jiem, ja tie iepriekšējā gadā nav par skolotājiem dienē-

juši, tiesība algu saņemt ne agrāk kā ar jaunā mācības

gada sākumu.

6. Par dienesta maiņas laiku neviens skolotājs nevar

saņemt algu divās vietās.

7. Skolotājiem-praktikantiem," kam notecējušā mācības

gada beigās tiek piešķirtas skolotāja tiesības, paaugstinātā
alga aprēķināma tikai ar jaunā mācības gada sākumu.

Piezīme. Algas paaugstinājums sakarā ar nokalpo-
tiem gadiem nāk spēkā no tās dienas, kad jauna

nokalpoto gadu kategorija iesākas.

8. Skolu valdes pie skolotāju atlaišanas un apstiprinā-
šanas noteic algas izmaksas pārtraukšanu un sākumu šinī

rīkojumā paredzēto noteikumu robežās.
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«V. V.» 1924. g. Nr. 285.

Papildinājums rīkojumam par «Mācības gada

mainu obligatoriskās skolās".

(Nr. P. 1930.—1923. g. «Vaid. Vēstn.» Nr. 101.).

Apstiprinot skolotāju jaunā vietā, vietas mainas gadī-

jumos iepriekš jānoskaidro atteikšanās jautājums agraKajā

vietā un jāsaskaņo atlaišanas un apstiprināšanas laiks.

2 1
. p. Skolotājam, kas bez nokavējuma nostrādājis

obligatorisko laiku iepriekšējā mācības pusgadā un uzsā-

cis laikā darbus jaunajā darba vietā, atlaišanas un apstipri-

nāšanas datumiem jāsakrīt un alga izmaksājama bez pār-

traukuma. Šāda saskaņošana obligatoriska ari tajos ga-

dījumos, ja skolotājs pāriet no viena skolu valdes iecirkņa

uz otru, pie tam par algas izmaksas robežu ņemams vietas

maiņas datums. (Sk. 2. p.).
3

1

. p. Tam, kas mācības gada maiņā atstāj skolotajā

dienestu, alga pēc 1. auigusta vairs nepienākas, kaut ari

tas atteicas no savas vietas pēc mācības gada beigām.

(Sk. 3-a.).
Tiem, kas labprātīgi, vai par sodu atstāj skolotāju die-

nestu mācības laikā, alga izmaksājama tikai līdz darba

izbeigšanas dienai. (Sk. 3-b.).

Tādiem, kas pielaisti darboties tikai uz vienu gadu, ja
tie apmeklē skolotāju sagatavošanas kursus un ari turp-

māk mācības gadā darbojas par skolotājiem, alga izmak-

sājama saskaņā ar 2 1
. p. (Sk. 3-c).

Rīgā, 12. decembrī Nr. P. 5812.

«V. V.» 1925. g. Nr. 161.

Noteikumi par obligatorisko skolu skolotāju
liecības iegūšanu.

(Uz «Likuma par Latvijas izglītības iesitadem» 14. panta
pamata.)

t. Cenzēšanas kartība.

1. Latvijas obligatoriskās skolās var darboties par

skolotājiem tikai tādas personas, kas ieguvušas zemāk ap-

rādītā kārtībā skolotāja apliecību un ir sasniegušas pilnus
19 vecuma gadus.

2. Apliecības izsniedz Skolu virsvalde ar Virsvaldes

direktora vai vicedirektora un Tautskolu direktora vai

viņa biedra parakstiem.
3. Skolotāju cenzēšanai iesniedzami šādi dokumenti:

a) personas apliecība ar dzimšanas un pavalstniecības da-

tiem, b) attiecīgi izpildīta veidlaipa, c) dokumenti par vis-
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pārējo un pedagoģisko izglītību un d) par nokalpotiem

gadiem, c) veselības apliecība, no kuras būtu redzams, ka

nav psichisku vai fizisku trūkumu, kas traucētu skolotāja
darbu un f) pašrocīgi rakstīts curriculum vitae.

4. Skolotāju pārcenzēšana notiek tikai mācības gada

beigās. Pārcenzējamo skolotāju lūgumraksti iesniedzami

līdz l. jūnijam ar attiecīgiem dokumentiem uņ motivēju-

miem un pamatskolu inspektora atsauksmi Jaunu liecību

izsniegšanu izdara pēc vajadzības.
5. Atkarībā no skolotāja izglītības un nokalpotiem ga-

diem var izsniegt šādas apliecības:
a) pilnas 6 klašu pamatskolas skolotāja apliecību ar

tiesību darboties visās obligatoriskās skolās;

b) I. pak. pamatskolas skolotāja apliecību ar tiesību

darboties visu obligatorisko skolu 4 zemākajās
klasēs.

Piezīme. Ja kādā atsevišķā priekšmetā piešķirtas

pilnas tiesības, tad vienīgi tajā priekšmetā var bez

sevišķas atļaujas darboties 5. un 6. klasē.

c) Pirmskolas skolotāja apliecību ar tiesību darboties

tikai pirmskolās un pamatskolu I. klasē;
d) Bērnu dārznieces apliecību — ar tiesību darboties

tikai bērnu dārzos, bet bērnu patversmēs par audzi-

nātājām;
c) Skolotāja vietas izpildītāja jeb praktikanta aplie-

cību uz nenoteiktu laiku ar tiesību darboties skolās,
kādas apliecībās minētas.

Skolotāji (jas) ar šādu apliecību ievēlami un ap-

stiprināmi uz nenoteiktu laiku.
f) Skolotāja vietas izpildītāja jeb praktikanta apliecību

uz vienu gadu. Šīs apliecības uzrādītājs apstipri-
nāms tikai līdz mācības gada beigām un viņš var

darbu turpināt tikai tad, ja tam apliecību pagarina
vai izsniedz jaunu.

6. Bez tam izsniedz:

a) Latviešu valodas, Latvijas vēstures un ģeogrāfijas
skolotāju apliecības minoritatu skolās;

b) Atsevišķu konfesiju ticības mācības skolotāju ap-

liecības;
c) Skolu virsvaldei padoto jaukta tautību sastāva ob-

ligatorisko skolu skolotāju apliecības.
7. Skolotajam piešķirtās tiesības var atņemt vai tās

ierobežot par pedagoģiska vai krimināla rakstura pārkā-
pumiem.

8. Šie noteikumi stājas spēkā ar 1925. g. 1. janvāri un

atvieto 1921. g., 28. apr. asptiprinātos noteikumus («V.
V.» Nr. 93.), un 1922. g. rīkojumu Nr. P. 2366. («V. V.»
Nr. 121.).
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11. Cenza pakāpes noteikšana.

9. Pilnas pamatskolas skolotajā tiesības piešķir per-

sonām, kas beigušas:

a) Latvijas skolotāju institūtu vai pēc vidusskolas beig-
šanas pedagoģisko papildu klasi — pēc viena gada
prakses.

b) Latvijas universitātes divgadīgās pedagoģiskās no-

daļas filoloģisko var matemātisko fakultāti — pēc

viena gada prakses;

c) agrāko laiku skolotāju seminārus un institūtus, pil-

nas sieviešu ģimnāzijas ar B._ ped. klasi, garīgos se-

minārus un augstskolas — pēc viena gada prakses;

d) agrāko laiku pedagoģiskos kursus: divgadīgos —

pēc 2 gadu prakses, viengadīgos — pec 5 gadu

prakses;
c) pilnu vidusskolas kursu un apmeklējušas skolotāju

sagatavošanas kursus, viengadīgos — pēc viena

gada prakses, vasaras kursus — pēc divu gadu
prakses; vai ieguvušas:

f) tautskolotāja tiesības un nokalpojušas 10 gadus, no

kuriem vismaz 3 gadus Latvijas pastāvēšanas laikā;
g) mājskolotāja tiesības un nokalpojušas 5 gadus, no

kuriem vismaz 2 gadus Latvijas pastāvēšanas laikā.

Piezīme. Punktos «aā un «b» minēto iestāžu absol-

ventiem, ja tie loti sekmīgi beiguši kursu, pilnas
tiesības piešķir tūliņ pēc kursa beigšanas.

10. Pilnas pamatskolas skolotāja tiesības vienā vai di-

vos speciālos priekšmetos: ticības mācībā, dziedāšanā, fi-

ziskā audzināšanā, zīmēšanā, rokdarbos v. t. t. piešķir per-

sonām, kas baudījušas attiecīgu speciālu izglītību, ja tām

pēc vispārējās un pedagoģiskās izglītības ir tiesības uz

pirmās pakāpes skolotāja liecību.

11. Pirmās pakāpes pamatskolu skolotāja tiesības pie-
šķir: a) personām ar zemāku nekā 9. pantā aprādīts, iz-

glītību, bet tā nedrīkst būt zemāka par agrāko augstāko

tautskolu, tirdzniecības skolu, agrāko vidusskolu 6 un ta-

gadējo vidusskolu 2 zemākām klasēm, ja tās baudījušas
pedagoģisko izglītību — pēc divgadīgas prakses; b) per-

sonām ar tautskolotāja vai mājskolotāja tiesībām pēc vien-

gadīgas prakses.

Piezīme. Darbā esošiem pirmās pakāpes pamat-
skolu skolotājiem-praktikantiem jāiegūst skolotāja
tiesības līdz 1926. gada 1. jūnijam, jo pēc šī ter-

miņa I. pak. liecības vairs neizsniegs.

12.
_

Pirmās pakāpes pamatskolu skolotāju apliecības
būs spēkā tikai līdz 1930. g., līdz kuram laikam tiem, kas
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vēlas turpmāk nodarboties par skolotājiem pamatskolās,

jāiegūst pilnas pamatskolas skolotāja tiesības.

13. Pirmās pakāpes skolotāji var iegūt pilnas pamat-
skolas skolotāja tiesības:

a) noliekot papildu eksāmenus pilna vidusskolas kursa

apmēros vai

b) nobeidzot speciālus kursus vismaz divos vispāriz-

glītojošos priekšmetos un uzrādot savā darbā at-

zīstamus panākumus, — ja tādi skolotāji darbojušies

Latvijas skolās vismaz 5 gadi.

14. Praktikanta apliecības uz nenoteiktu laiku izsniedz

personām, kas baudījušas attiecīgu vispārējo un pedago-

ģisko izglītību, bet kam trūkst vajadzīgo prakses gadu.

Skolotāju trūkuma dēļ var pielaist praktikantus bez pe-

dagoģiskās izglītības uz vienu gadu.
15. Pirmskolas skolotāja, resp. bērnu dārznieču aplie-

cība izsniedz personām, kas baudījušas speciālu izglītību

pirmskolas skolotāju sagatavošanas, resp. bērnu dārznieču

kursos un uzrāda 11. pantā noteikto vispārējo izglītības
augstumu.

Piezīme. Bērnu dārznieču apliecības var izsniegt
ari uz ilgākas prakses pamata.

16. Šos noteikumus 6. p. «a» punktā minētas apliecības

izsniedz uz izglītības ministra 1923. g. Nr. P. 3874 un

1924. g. Nr. P. 5226. rīkojumu pamata. Šo noteikumu 6. p.

«c» punktā minētās apliecības izsniedz uz tiem pašiem pa-

matiem, kā latviešu skolu skolotājiem.
17. Skolotāji, kas vairāk par 10 gadiem nav darbo-

jušies skolās vai iestādēs, kam ar izglītības lietām ciešāks

sakars, zaudē savas skolotāja tiesības. Tādiem var liecību

atjaunot tikai pēc papildu pārbaudījumiem vai kursu ap-

meklēšanas, vai izdot mēģinājuma dēl liecību uz īsāku

laiku. Līdzīgas prasības uzstādāmas ari skolotājiem, kas

nav darbojušies Latvijas skolās Latvijas pastāvēšanas laikā.

18. Pie skolotāju cenza paaugstināšanas: no prakti-
kanta par pilntiesīgu, vai no I. pakāpes uz pilnas 6. kl.

pamatskolas skolotāja tiesībām šaīs noteikumos uzrādītais

gadu skaits uzskatāms kā minimums, bet atkarībā no sko-

lotāja dienesta sekmēm pakāpes paaugstināšanu var atlikt.

«V. V.» 1925. g. Nr. 254.

Rīkojums par obligatorisko skolu skolotāju liecību

izsniegšanu.

I.

1. Saskaņā ar 1925. g. 17. jūlija apstiprinātiem noteiku-

miem pēc 1930. 1. augusta pamatskolās varēs darboties

par pilntiesīgiem skolotājiem tikai skolotāji ar pilnas pa-
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matskolas skolotāju tiesībām, resp. praktikanti pilnas pa-

matskolās.

2. Pirmās pakāpes skolotāju cenza likvidēšanai noteicu

sākot ar 1926./27. mācības gada sākumu šādu kārtību: var

darboties 11. pak. klasēs un ieņemt pārzinu vietas pamat-

skolās tikai skolotāji ar pilnas pamatskolas skolotāju

tiesībām, resp. praktikanti pilnās pamatskolās.

Piezīme. 1926./27. mācības gadā ar Skolu virsval-

des zinu vēl pielaižami izņēmumi.

3. Pēc šī rīkojuma izziņošanas pilnās pamatskolās var

no jauna apstiprināt tikai skolotāju ar pilnas pamatskolas

skolotāju tiesībām, resp. attiecīgus praktikantus.
4. Ņemot vērā to, ka dažu mācības priekšmetu pa-

sniegšana pamatskolās prasa speciālu sagatavošanos, no-

teicu, ka rokdarbus, vingrošanu un jaunās valodas sākot

ar 1927. g. 1. augustu, var pasniegt tikai tie skolotāji, kam

par to ir īpaša atzīme liecībās.

5. Pilntiesīgiem kurlmēmo skolu un palīga skolu sko-

lotājiem sākot ar 1926. g. 1. jūliju izdos īpašas apliecības.
6. Šī rīkojuma 4. un 5. punktā minētās apliecības iz-

sniegs saskaņā ar attiecīgām Skolu virsvaldes instruk-

cijām.
7. Visi gadījumi speciālu apliecību izsniegšanā saska-

ņojami ar š. g. 17. jūlija apstiprinātiem «Noteikumiem par

obligatorisko skolu skolotāju liecību izsniegšanu.»

Par skolotāju algošanu.

1. Obligatorisko skolu skolotāju minmala alga nedrīkst

būt zemāka par sekošām normām:

a) skolotāji-praktikanti, bez skolotāju tiesībām, saņem

algu pēc valsts ierēdņu XV. kategorijas;
b) skolotāji ar praksi, mazāku par 5 gadiem, — XIV.

kategorijas;
c) skolotāji pēc 5 gadu prakses un skolotāji ar augst-

skolas vai skolotāju institūta izglītību, ar praksi,
mazāku par 5 gadiem — XIII. kat.

d) skolotāji pēc 10 gadu prakses — XII. kat.;
c) skolotāji pēc 15 gadu prakses un skolotāji ar augst-

skolas vai institūta izglītību, pēc 5 gadu prakses —

XI. kat.;
f) skolotāji ar augstskolas vai skolotāju institūtu iz-

glītību pēc 10 gadu prakses — X kat.;
g) kurlmēmo, neredzīgo un citu defektivo bērnu obli-

gatorisko skolu skolotāji-audzinātāji savem tādu pat

algu, kā skolotāji ar augstskolas izglītību, bet pārējie
šo iestāžu skolotāji un skolotāji-praktikanti saņem
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vienu kategoriju augstāku algu, nekā attiecīgu laiki!

nokalpojušie normālo pamatskolu skolotāji.
2. Ģimenes piemaksas un naturālijas obligatorisko skolu

skolotāji saņem uz tādiem pat noteikumiem, kā valsts

ierēdni.
3. Algas izmaksā apriņķu vai pilsētu pašvaldības iestā-

des, saziņā ar vietējo skolu valdi. Pusi algas un ģimenes
piemaksu maksā no valsts kases, pusi no pašvaldības

līdzekļiem.
Piezīme. Kara izpostītos apgabalos un uz izglītības

ministrijas priekšlikumu ari citur, kur apstākli to

prasa, visa alga izmaksājama iio valsts kases.

4. Obligatorisko skolu skolotāji saņem no skolu uztu-

rētājiem dzīvokli ar apkurināšanu un apgaismošanu par

brīvu vai tā vietā kā atlīdzību naudā 20% no algas un

ģimenes piemaksas.
5. Obligatorisko skolu skolotāju personīgā lietošanā

pienakās saņemt no skolas uzturētāja par brīvu lauksaim-

nieciski izmantojamu I zemi: uz laukiem vienu hektāru,
pilsētās no — līdz — hektāra.

6. Obligatorisko skolu ārstus iestādes algo uz brīva

līguma pamata.
7. Sīkākus noteikumus par prakses gadu aprēķināšanu,

darba stundu komplektu un atlīdzību par ārpus klases un

citiem virsdarbiem, kā ari par naturālijām izstrādā izglī-
tības ministrija un apstiprina ministru kabinets.

8. Šis likums stājas 1920. g. 15. septembrī pieņemto
pagaidu noteikumu par obligatorisko skolu skolotāju algo-
šanu vietā un algas pēc šī likuma maksājamas no 1921. 'g.

I. aprila.
(Lik. un rīk. kr. 1921. g. Nr. 112.).

«V. V.» Nr. 185.

Noteikumi par valsts darbinieku atalgojumu.

(Izdoti L. R. S. 81. p. kārtībā.)

Pirmā dala.
1. Šī (1.) dala attiecas uz visiem valsts civilresoru

darbiniekiem, izņemot valsts obligatorisko skolu mācības

speķus, kuru atalgojumu nosaka sevišķs likums, un tos

darbiniekus, kuri saņem algu uz sevišķu līgumu vai nosa-

cījumu pamata. Šīs daļas noteikumi piemērojami 11. da-
ļas 32. p. minētiem darbiniekiem, ciktāl tas paredzēts otrā

dala.

Piezīme. Civildienesta likuma nosacījumi par

ierēdņu iecelšanu piemērojami izdienas pakāpes
noteikšanai ari kalpotājiem, kuri minēti piezīmē
pie likuma par civildienestu 2. panta. (Lik. krāj.
papild. 53.).



14

I. nodala.

Civilresoru vispārējie noteikumi

I. nodalījums.

Alga un izdienas pakāpes.

2. Darbinieku algas, atkarībā no viņu amatam šajos
noteikumos un valsts amatu sarakstā paredzētās katego-

rijas un attiecīgā darbinieka izdienas pakāpes ir sekošas:

3. Darbinieka alga, kamēr viņš paliek tās pašas ka-

tegorijas amatā, paaugstināma ik pa 3 gadiem, līdz sa-

sniedz attiecīgas kategorijas visaugstāko pakāpi, ievērojot

turpmāko pantu nosacījumus.
4. Pēc 3. pantā minēto 3 gadu notecējuma algu pēc nā-

košās augstākās pakāpes normas darbiniekam izmaksā sā-

kot ar nākošā kalendāra mēneša pirmo dienu.

Piezīme. Ja tiesība uz algu pēc augstākas pakāpes
darbiniekam sākas laikā, kad sakarā ar ievadītu

izmeklēšanu par noziedzīgu nodarījumu ar discip-

linārpārkāpumu darbinieks atstādināts no amata

pienākumu izpildīšanas, tad atalgojuma paaugsti-
nāšana uz izdienas pamata pagaidām atliekama

līdz lietas izlemšanai. Ja lieta beidzas ar darbi-

Kategorija
Attiecīgas pakāpes alg (latos mēnes:

2 3

1

2

3

4

5

(i

7

8

9
10

li

12

13

14

15

16

17

18

1!)

20

600

540

480

400

340

300

260

210

180

150

130

112

102

94

87

80

74

69

04

60

630

570

505

420

357

315

273

220

189

158

137

118

107

98,5

91,5

84

77,5

72,5
67

63

660

600

530

440

374

330

286

230

198

165

143

123

112

103

96

88

81

76

70

66

460

391

315

299

240

207

173

150

129

117

107,5

100,5

92

84,5

79,5
73

69

312

250

216

180

156

134

122

112

105

96

88

83

76

72

116,5

109,5
100}
91,5

86,5

79

75

95

90

82

78
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nieka atcelšanu no amata, tad ieturētais atalgo-
juma paaugstinājums darbiniekam nav izsnie-

dzams.

5. Izdienas laiku, kurš jānokalpo katrā pakāpē, skaita

ar 6., 7., 8., 9. un 11. pantā paredzētiem izņēmumiem no tās

dienas, kad darbinieks iecelts attiecīgā amatā, saskaņā ar

likuma par civildienestu 2. un 3. pantu vai attiecīgā re-

sora citiem nosacījumiem (civildienesta lik. 41. p.).
Piezīme. Vietas pagaidu izpildītāji un personas, kas

pieņemtas uz brīva līguma pamata (civildienesta
lik. 4. un 10. p. un piezīme pie 8. p.) neskaitās par

amatā ieceltiem šī (5.) panta nozīmē.

6. Ja amatā iecel darbinieku, kurš kā vietas izpildītājs
vai brīva līguma darbinieks resorā jau kalpo, tad viņam

attiecīgā kategorijā izdienā ieskaita to laiku, kuru viņš
līdz iecelšanai nokalpojis tai pašā resorā, saņemdams algu,

ne zemāku par viņa jaunā amata pirmās pakāpes normu,

un izpildīdams pienākumus* kuri Pēc iecēlēja atzinuma pēc
sava rakstura pielīdzināmi darbinieka jaunā amata pie-

nākumiem.

Piezīme. Šajā (6.) pantā paredzēto dienesta laiku

neieskaita, ja no ieskaitāmā dienesta beigām līdz
darbinieka iecelšanai ir pagājuši vairāk kā trīs

gadi.
7. Ja uz attiecīga resora rakstisku aicinājumu darbi-

nieks, atstājot dienestu vienā resorā, pāriet uz citu resoru

līdzīgā dienesta nozarē, tad viņam jaunā dienesta vietā
ieskaita izdienā laiku, kuru viņš nokalpojis iepriekšējā dar-

ba vietā tās pašas vai augstākas kategorijas amatā. Ja

darbinieks pēc dienesta pārtraukuma, ne ilgāk par 3 ga-

diem, atgriežas resorā, kurā viņš agrāk kalpojis radnie-

cīga nozarē tās pašas vai augstākas kategorijas amatā,

tad ar resora vadītāja piekrišanu viņam var ieskaitīt ag-

rāko dienestu izdienā.

8. Ja darbinieku, kas saņem algu pēc otrās vai aug-

stākas pakāpes, iecel kādā augstākas kategorijas amatā,
vai ja ieņemto amatu paaugstina kategorijā, tad darbinieks

šinī augstākā kategorijā saņem algu par tik pakāpēm ze-

māk, par cik kategorijām viņš ticis paaugstināts, bet ne

zemāk par jaunā amata 1. pakāpes algu.

Jaunā pakāpē tāds paaugstināts darbinieks, kamēr

viņš ieņem tās pašas kategorijas amatu, paliek pilnus 3

gadus, izņemot gadījumu, kad palikdams savā agrākā
amata kategorijā, viņš, pārejot nākošā izdienas pakāpē,
butu varējis saņemt jau pirms 3 gadu notecējuma lielāku

algu, kā tagadējā augstākā kategorijā. Šādā gadījumā viņš
ari savā jaunā kategorijā pāriet uz nākošo izdienas pakāpi
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jau no tā laika, kad, paliekot agrākā kategorija, alga viņam

būtu pienākusies augstāka nekā jaunā kategorijā._
9. Ja amatam likvidējoties vai citu jemeslu dcl darbi-

nieks pāriet zemākās kategorijas amatā, tad savā jaunā

kategorijā viņš skaitās tanī pakāpē, kaira pec algas nor-.

mas ir tuvākā zemākā, salīdzinot ar viņa agrāko algu. un

kamēr kalpo tās pašas kategorijas amatā, paliek šinī pakāpē

visu 3. pantā minēto 3 gadu izdienas laiku.

Piezīme. Ja darbinieku pazemina kategorijā Viņam

par sodu, tad viņš nāk zemākā kategorijā tai paša

algas pakāpē, kurā viņš_bijis agrākā augstāka ka-

tegorijā, pie kam šīs pēdējās pakāpes izdiena vi-

ņam ieskaitāms laiks, kuru viņš nokalpojis attie-

cīgā pakāpē savā agrākā augstākā kategorija.

tO. Ja VI.—XVIII. (ieskaitot) kategorijas darbiniekam

ir pabeigta augstskolas izglītība, tad, ja tā ir piemērota
attiecīgai dienesta nozarei, viņš saņem algu par 2 pakā-
pēm augstāk, nekā viņam pienākas pēc šīs (1.) daļas vis-

pārējiem noteikumiem. Kamēr darbinieks nav 30 gadu

vecs, šo tiesību viņš bauda ne agrāk kā pēc 5 gadiem,
skaitot no augstskolas beigšanas.

Jautājumu, kāda izglītība uzskatāma par piemērotu at-

tiecīgai dienesta nozarei, izšķir, kur tas nav noteikts re-

sora iekārtas likumā vai ministru kabineta izdotos notei-

kumos 27. pantā minētā starpresoru komisija.
11. Aprēķinot darbinieka izdienu, nevienā gadījumā

nav ieskaitāms tas laiks, kuru viņš kalpojis līdz pilngadī-
bas (21 gads) sasniegšanai.

12. Rīkojumā resp. pavēlē par darbinieka iecelšanu

citā amatā jābūt uzrādītai viņa izdienas pakāpei, bet, kad

darbinieku amatā iecel pirmo reizi un viņam kāds nokal-

pots periods izdienā ieskaitāms saskaņā ar šo noteikumu

6. un 7. pantu, vai ja darbiniekam ir augstākā izglītība
(10. p.), tad attiecīgā rīkojumā resp. pavēlē jābūt ari no-

rādījumam, kāds laiks viņam izdienā jau skaitās un kāda

pakāpe viņam pienākas pēc izglītības cenza.

Piezīme. Ja darbinieks atrod, ka viņa izdiena vai

algas pakāpe aprēķināta nepareizi, tad par to pa-

dotības kārtībā ziņojams iecēlējam rakstiski ne

vēlāk kā viena mēneša laikā, pretējā gadījumā

darbinieks nevar prasīt par pagājušo laiku atalgo-
juma starpību, kura radusies viņa izdienu nepa-

reizi noteicot.

13. Darbiniekiem, kas iecelti amatā pirms šo note-

kumu spēkā stāšanās un atradušies dienestā vēl pēc š. g.

L aprila,_ izdiena uz 1925. g. 1. aprili un alga nosakāma

sekošā kārtībā:
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1) Šie noteikumi par izdienas laiku un algas pakāpes

aprēķināšanu, izņemot 7., 9. un 10. pantu, attiecināmi ari

uz iekšējo dienesta laiku, sākot ar 1921. g. 1. aprili; dar-

biniekiem, kas pārgājuši uz zemākās kategorijas amatu

augstākā kategorijā, nokalpoto laiku ieskaita viņu zemā-

kās kategorijas izdienā.

Piezīme. Ja darbinieks, kurš vēlāk ticis iecelts

amatā, kādu laiku skaitījies kā vietas pagaidu iz-

pildītājs vai budžetā paredzētā štata amatā kal-

pojis uz brīvu līgumu ar tādu algu, kas piemērota

attiecīgā štata amata algai, tad, šis dienesta laiks

viņam ieskaitāms izdienā, saskaņā ar 6. pantu, bet

neatkarīgi no iecēlēja atzinuma, ka agrākais die-

nests pēc sava rakstura pielīdzināms jaunam

amatam.

2) Dienesta laiku starp 1918. gada 18. novembri un 1921.

g. 1. aprili ieskaita darbiniekam izdienā tanī amatā resp.

kategorijā, kuru viņš ieņēmis 1921. g. L aprilī, bet tikai

tai gadījumā, ja viņš šim likumam spēkā stājoties kalpo
vēl tai pašā resorā, kura dienestā viņš bijis pirms 1921. g.

1. aprīļa, vai, gadījumos, kad attiecīgā nozare pievienota
citam resoram, ja viņš kalpo taī pašā nozare.

3) Darbinieki, kuriem šiem noteikumiem spēkā stājoties
jau ir tiesība saņemt papildalgu 10% apmērā uz 1920. g.

30. marta likuma par civildienestu 17. panta pamata. (Lik.

krāj. papild. 53) un kuriem pēc šiem jaunajiem nosacīju-

miem pienāktos zemāks atalgojums, patur savu līdzšinējo

atalgojumu tik ilgi, kamēr viņiem pēc šiem jaunajiem nosa-

cījumiem nepienāktos līdzīgs vai lielāks atalgojums.

4) , lestādēm uz esošo vai izsniedzamo dokumentu pa-

mata jāpaziņo divu mēnešu laikā no šo noteikumu izsludi-

nāšanas saviem darbiniekiem viņu algas pakāpe un no

kura laika šinī pakāpē viņiem skaitās pēdējā izdiena.

Piezīme. Attiecībā uz izdienas aprēķināšanu dar-

binieks var celt iebildumus 12. panta piezīmē pa-

redzētā laikā un kārtībā.

2. nodalījums.
Piemaksas un papildu nosacījumi.

14. Darbiniekiem, kas saņem algu pēc attiecīgam ama-

tam noteiktas kategorijas, izsniedz dzimtas piemaksu 12%
apmērā no attiecīgās pakāpes algas, bet ne mazāk par 12
latiem un ne vairāk par 24 latiem mēnesī par sievu un

katru bērnu, ja šos savus dzimtas locekļus viņš apgādā
(15. un 16. p.).

Piezīme. Pārstāvniecību darbinieki ārzemes saņem

dzimtas piemaksu par sievu 15% un par katru
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bērnu 10% apmērā no attiecīgā darbinieka algas
un konjunktūras piemaksas.

15. Par bērniem dzimtas piemaksu izsniedz līdz pil-
niem 16 gadiem, bet ja bērns apmeklē Latvijā pilntiesīgu
skolu — līdz 18 gadiem. Par apgādājamiem bērniem uz-

skatāmi ari pabērni un tie, kas pielīdzināti laulībā dzimu-

šiem jeb adoptēti.
16. Par sievu dzimtas piemaksu neizsniedz, ja viņa

ieņem atalgojamu vietu valsts vai pašvaldības dienestā.

17. Dzimtas piemaksu izsniedz sākot ar to d_ienu,_ kad

tiesības uz minēto piemaksu radušās, bet ne vairāk kā par

divām nedēļām atpakaļ, skaitot no attiecīgo pierādījumu

iesniegšanas.
Tiesība uz dzimtas piemaksu beidzas, ja darbinieks pa-

liek dienestā, ar tā kalendāra mēneša notecējumu, kura

tiesība uz dzimtas piemaksu izbeidzas saskaņā ar iepriek-

šējo (15. un 16.) pantu nosacījumiem. Piemaksa izsnie-

dzama par to pašu laiku kā alga.

Piezīme. Dzimtas piemaksu par vienu un to pašu
dzimtas locekli var saņemt tikai viens darbinieks

un, izņemot 31. pantā paredzētos gadījumus, tikai

vienā vietā.

18. Atlīdzību par virsstundām ārpus noteiktā darba

laika saņem X.—XX. kategorijas darbinieki, ja viņu virs-

stundu darbu izsaukuši ārkārtēji apstākli vai darba stei-

dzamība. Jautājumu, vai virsstundu darbs radies sakarā

ar ārkārtējiem apstākļiem, katrā konkrētā «adījumā izšķir
starpresoru komisija (27. p.). Virsstundu atlīdzību aprēķina
par pirmām 2 stundām 50% un par turpmāko laiku 100%,
bet par darbu svinamā dienā 75% augstāk nekā atalgo-

jums par kārtējo darba stundu. Kārtējās darba stundas

atalgojumu aprēķina, dalot attiecīgās kategorijas un pakā-

pes mēneša pamatalgu ar 150, ja darbinieka normālais

darba laiks ir 6 stundas dienā, bet darbiniekiem, kuru
darba laiks ir 8 stundas, ar 200.

Piezīme. Šis pants neattiecas uz tiem darbiniekiem,
kuriem virsstundu atlīdzību nosaka sevišķi notei-

kumi.

19. Par piedalīšanos komisijās, kurām pēc 27. pantā
minētās starpresoru komisijas atzinuma ir ilgstošs vai pa-

stāvīgu iestāžu raksturs un kuru sēdes ārpus parastā darba

laika ilgst vismaz 2 stundas, darbinieki, ja viņiem par ko-

misijas locekļu pienākumiem nav noteikta alga resp. se-

višķa atlīdzība, saņem sēžu atlīdzību 4 latu apmērā par

katru sēdi.

Ja komisijas sēdes pēc darba laika notiek ārpus iestā-

des, kur darbiniekam ir pamatvieta, un ilgst I—2 stundas,
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tad darbinieks saņem sēžu atlīdzību 3 latu apmērā par

katru sēdi.

1. piezīme. Tiem komisijas dalībniekiem, kuri nestāv

valsts dienestā, bet piedalās kā lietpratēji, nerepre-

zentējot jautājumu izšķiršanā ieinteresētu grupu

vai organizāciju, atlīdzību nosaka resora vadītājs,

sazipā ar tautas labklājības ministri.

2. piezīme. Klātesošie komisijas dalībnieki parakstās
sēdes sākumā un beigās; tie, kuri nepiedalās sēdē,

visu sēdes laiku, atlīdzību nesaņem.

20. Slimnīcu un patversmju atsevišķiem darbiniekiem,
kurus pienākumi saista pie darba vietas ārpus noteiktā

darba laika, resora vadītājs ar valsts kontroliera piekri-
šanu var piešķirt uzturu par brīvu kā atlīdzību par se-

višķi ilgu darba laiku.

Piezīme. Uztura izsniegšanai 1925./26. budž. gadā

darbiniekiem, kuriem uzturs piešķirts par brīvu ar

tautas labklājības ministra ptekiršanu, valsts kontro-

liera atzinums nav nepieciešams.
21. Vietu pagaidu izpildītāji (lik. par civildien. 4. p.)

un brīva līguma darbinieki (likuma par civildienestu 10. p.

un piezīme pie 8. p.), kuri ieņem saskaņā ar valsts amatu

sarakstu atalgojamus amatus, saņem algu pēc attiecīga
amata pirmās pakāpes. Pārējiem brīva līguma darbinie-

kiem, ari nesagatavotiem spēkiem un kalpotājiem pie vie-

gliem un neatbildīgiem pienākumiem, atalgojumu nosaka

resora vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona.

22. Darbinieks, kam uzdots pagaidām izpildīt citu amatu,

saņem tādu atalgojumu, kāds vņam pienācās viņa pastā-
vīgā amatā, bet ja darbinieks izpilda atalgojuma ziņā aug-

stāku amatu, tad, ja tāds amats ir vakants, viņš saņem

tūliņ atalgojumu, kāds viņam pienāktos, ja būtu iecelts

resp. apstiprināts šinī amatā Ja darbinieks pagaidām iz-

pilda augstāku nevakantu amatu, tad viņš saņem augstā-
kam amatam paredzēto atalgojumu, sākot ar 7. nedēļu.

Piezīme. Ja amata pagaidu izpildīšana beidzas ar

darbinieka iecelšanu tās kategorijas amatā, kurā

ietilpst pagaidām izpildāmais amats, tad attiecīgo
laiku darbiniekam ieskaita izdienā šinī amata ka-

tegorijā, ja turpretim vietas izpildītāju atvieto at-

pakaļ uz viņa pastāvīgo _amatu, tad citas vietas

izpildīšanas laiks ierēķināms izdienā darbinieka

pastāvīgā amatā.

23. Dzīvokļa naudu, 13. mēneša algu, pārcelšanas pa-

balstu un citas papildu atlīdzības darbinieks saņem uz se-

višķu likumu vai ministru kabineta izdotu noteikumu pa-

mata. Šīs atlīdzības aprēķināmas pēc attiecīgas pakāpes
algas.
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Piezīme. Ārlietu ministrijas diplomatiski-konsularā

dienesta darbinieki centrālā iestādē saņem sevišķu

reprezentācijas piemaksu 10% apmērā no attiecī-

gas pakāpes algas.

24. Atalgojumu par tekošu kalendāra mēnesi izmaksā

vienreiz mēnesī, mēneša 23. dienā, bet ja minētā diena ir

svinama, tad iepriekšējā darba dienā. Darbiniekam ir tie-

sība saņemt ne agrāk kā mēneša 15. dienā uz algas rēķina

avansu līdz pusmēneša atalgojuma apmēram, kurš atvel-

kams tuvākā algas izmaksas dienā.

1. piezīme. Darbinieka nāves gadījumā viņa pie-
derīgiem izmaksā mirušā darbinieka atalgojumu

par mēnesi uz priekšu. Kādiem piederīgiem šo at-

algojumu var izsniegt pirms mantinieku apstipri-
nāšanas, nosaka kreditu rīkotājs.

2. piezīme. Aprēķinot atalgojumu par nepilnu mē-

nesi resp. atsevišķām dienām, mēneša atalgojums
dalāms ar 30 un reizināms ar to dienu skaitu, cik

tanī kalendāra mēnesī darbinieks dienestā skai-

tījies.

25. Darbiniekiem, kuriem padarītā 'darba daudzumu

var aprēķināt noteiktās vienībās, par darbu virs noliktās

caurmēra normas var piešķirt darba ražības prēmijas ga-

dījumos, kad šāds atalgojuma veids no valsts līdzekļu eko-

nomijas viedokļa ir lietderīgs; darbiniekiem, no kuru tie-

šās rīcības atkarājas lielāka vai mazāka valsts līdzekļu

ekonomija, var piešķirt papildu atlīdzību ietaupījumu prē-

miju veidā atkarībā no tiem ietaupījumiem, kādi valstij ra-

dušies no attiecīgo darbinieku lietderīgas rīcības.

26. lepriekšējā (25.) pantā minēto prēmiju izsniegšanas
noteikumus apstiprina Ministru kabinets. Prēmiju lielumu
un darba vai ietaupījumu normas pārbaudāmas vismaz

reizi gadā.

27., 10., 18. un 10. pantā minētos jautājumus izšķir starp-
resoru komisija pie tautas labklājības ministrijas, kura sa-

stāv no tautas labklājības ministra, finansu ministra un

valsts kontroliera pilnvarotiem pārstāvjiem. Ja komisijas
lēmums neapmierina ieinteresētos resorus, jautājumu iz-

šķir Ministru kabinets.

11. nodala.

Mācības spēku atalgojums.

28. Zemāk minētie mācības spēki, pasniedzot normālo

stundu skaitu, kuru nosaka sevišķi noteikumi, saņem se-

košas algas»
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Algu pakāpes darbiniekiem ar praksi

līdz 5 g. | 5—10 g.ļlO—15g.| āk

un

1) profesori
2) universitātes un māk-

slas akadēmijas ve-

cākie doc., konserv.

vecāko klašu vadītāji

3) universitātes un māk-

slas akadēmijas do-

centi, mākslas aka-

dēmijas vecāko klašu

vaditāji, universitātes

prožektori, konserva-

torijas jaunākie spē-
cialo klašu vadītāji

4) konservatorijas un

mākslas akadēmijas
klašu vadītāji . . .

5) vecākie asistenti, in-

struktori I. šķiras,
lektori I. šķiras, māk-

slas akadēmijas un

konservat. skolotāji .
6) asistenti

7) pilntiesīgi vidusskolu

skolotāji ar augstsk.
izglītību un zemāko

arodu skolu skolotāji

ar augstsk. izglītību,
lektoriII. šķ., instrukt.

II. šķ., demonstratori

8) jaunākie asistenti .

9) pilnties.vidussk.sko-
bezaugstsk. izglītības

10) skolotāji - kandidāti

vidusskolās .
.
. .

11) zemāko arodskolu

skolotāji bez augst-
skolas izglītības un

skolotāju vietas iz-

pildītāji- vidusskolās

12) rokdarbu skolotāji

paraugu darbnicās .

400

310

300

260

210

180

330

286

240

200

460

375

270

200

520

410

360

286

600

445

390

286

300

200

260

175

160

160

190

175

220

175

140 160 190 220

130

180112 130 150

102 112 130 150
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Piez i m c. Koservatorijas mācības spēkiem faktisko

algu apar gada stundu noteic ministru kabinets,

ievērojot šī pantā minētās nominālās algas normas.

29. Prakses gados ieskaita, atmetot dienesta pārtrau-

kumus, kuri garāki par pusgadu: 1) profesoriem: a) laiku,
kad vini darbojušies kādā augstskolā Latvijā vai ārpus

tās, skaitot no tās dienas, kad vigi ievēlēti par profesoriem,
b) laiku, kad vini darbojušies a punktā minētās augstsko-
lās kā docenti vai privātdocenti ar zinātnisku grādu, kas

viņiem devis tiesību tanī augstskolā ieņemt profesora

vietu; 2) universitātes un mākslas akadēmijas docentiem,

konservatorijas un mākslas akadēmijas vecāko klašu vadī-

tājiem un universitātes prorektoriem — laiku, kad viņi

darbojušies šajos amatos kādā augstskolā Latvijā vai ār-

pus tās. Par prakses gadu aprēķināšanu 28. panta 4.—12.

pk. minētiem mācības spēkiem pastāv sevišķi noteikumi.

30. Pārejot no 28. panta 2. un 3. pk. minētiem amatiem

uz augstākiem, darbinieks jaunā amatā nāk tanī algas pa-

kāpē, kura pēc algas normas ir nākošā augstākā, salīdzinot

ar viņa agrāko algu, un, paliekot attiecīgā amatā, atalgo-

jumu pēc minētās pakāpes saņem nākošus 5 gadus, bet, ja,

paliekot agrākā amatā, viņš būtu saņēmis lielāku algu jau

pirms minēto 5 gadu notecējuma, tad ari savā auigstaka

amatā viņš pāriet uz nākošo pakāpi jau no tā laika, kad,

paliekot agrākā amatā viņam būtu pienākusies augstāka

alga, nekā viņš saņem jaunā amatā.

31. Uz 28. pantā minētiem mācības spēkiem attiecās

ari šo noteikumu 23. un 24. pants. Tāpat dzimtas pie-
maksu viņi saņem pēc vispārējiem noteikumiem (14.—17.

p.) 12% apmērā no attiecīgas pakāpes algas līdz 24 la-

tiem mēnesī par katru ģimenes locekli proporcionāli valsts

mācības iestādēs pasniedzamo stundu skaitam, bet ne vai-

rāk kā par normālam atalgojumam noteiktām stundām.

Dzimtas piemaksu mācības spēkiem izsniedz viņiem pie-
nācīgā apmērā ar 1925. g. 1. augustu sākot tā iestāde, kur

darbiniekam ir pamatvieta.

Ministru kabineta lēmums par algas paaugsti-
nāšanu obligatorisko skolu skolotājiem.

Valsts un pašvaldību uzturamo obligatorisko skolu sko-

lotājiem valsts tekošā budžeta gadā izsniedz algas pie-
maksu sākot ar š. g. 1. aprili šādos apmēros.

Pie VII. kat.

i IX.
,

.

x.
.

26 lati mēnesī

10
.
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Pie XIII., XII. un XI. kat.

„
XIV. kat.

.
XV.

„

8 lati mēnesī

6
.

5
.

_

Piemaksa attiecas ari uz 13. mēnesi, bet nav ņemama

verā pie virsstundu, dzimtas un dzīvokļu piemaksu ap-

rēķināšanas.

1925. g. 16. jūlijā («V. V.» Nr. 158. 1925.)

«V. V.» 1927. g. Nr. 70.

Papildinājums instrukcijā par valsts darbinieku

atalgojumu noteikumu piemērošanu.

Instrukciju par valsts darbinieku atalgojuma noteikumu

piemērošanu (Lik. krāj. 1925. g., 150) papildināt ar sekošo

18
1. pantu:

18
1. Vasaras brīvlaikā līdz 31. augustam par bēr-

niem, kas apmeklē skolu, skaitāmi visi tie bērni, kuri skolu

apmeklējuši pavasarī, mācības laikam beidzoties, neat-

karīgi no tam, vai jaunā mācības gadā vioi skolu ap-

meklēs vai nē.

Rīgā, 1927. g. 24. martā.

Ministru prezidents M. Skujenieks.

Tautas labklājības ministrs A. Rudevics.

Noteikumi par obligatorisko skolu skolotāju darba

laika aprēķināšanu.

(Izdoti uz 1921. g. 10. jūnija likuma par obligatorisko skolu

skolotāju algām 7. panta pamata.)

1. Pilns darba komplekts obligatorisko skolu skolotā-

jiem ir 30 pasniedzamas stundas nedēlā.

2. Par pilntiesīgu darbinieku skaitās skolotājs, kurš

vienā skolā nodarbināts ne mazāk par 16 stundām nedēla,

ja nav iespējams ierādīt pilnu darba komplektu.

3. Klašu pārziņi pasniedz 26 stundas nedēlā; pārējās
4 stundas nedēlā ieskaitāmas par klases audzinātāja pienā-
kumu izpildīšanu..

4. Par skolas pārzināšanu ieskaitāmas 1 līdz 2 klašu

skolās 6 stundas, par turpmākām 4 klasēm ā 2 stundas,
bet par katru tālāko klasi —

stundu. Skolās ar vairāk kā

10 klasēm var būt viens pārziņa palīgs. Pārziņa palīgam
11 un 12 klašu skolās ieskaitāmas 6 stundas, turpmākās

tāpat kā pārzinim.
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Skolas pārzinim un pārzina palīgam, ja skolotāju skaits

nepārsniedz klašu skaitu, jāuzņemas ari klases pārzinā-
šana bez atsevišķas atlīdzības.

5. Skolotājiem, kas pasniedz mazāk par 30 stundām

nedēlā, aprēķināma par katras nedēļas stundu mēnesī 1/,„
dala no pilnas mēneša algas.

Piezīme. Pirmskolās, kur, izpildot pilnīgi vienas

klases skolotāja un audzinātāja uzdevumus, darba

stundu skaits nesasniegtu 30 stundas, skolotājs sa-

ņem pilnu algu pēc 15. kategorijas, vai pēc attie-

cīgām nokalpoto gadu kategorijām, atskaitot iztrūk-
stošo stundu skaitu.

6. Maksimālais obligatorisko skolu skolotāju dienesta

laiks gadā ir 210 darba dienas vai 1050 stundas. Šī darba

laika robežās no skolotāja var prasīt nodarbošanos visu

tipu obligatoriskās skolās: pirmskolā, pamatskolā un pa-

pildu skolā.

7. Uz skolu padomes ierosinājumu skolu valdes, ar

skolu departamenta piekrišanu, var pieļaut pasniegt vns-

stundas. Par pirmām 3 virsstundām par katru maksājama
V3O

no mēneša pamatalgas, bet par pārējām •/« no nor-

mālā stundas atalgojuma, abos gadījumos bez ģimenes

piemaksām.

Piezīme. Ja vienā skolā skolotājs saņem algu par

pilnu darba komplektu, tad darbs citas skolas skai-

tās par virsdarbu.

8. Pirmās pakāpes lauku skolās par virsstundām un

klašu pārzināšanu nav maksājama īpaša atlīdzība, bet ik-

vienam skolotājam jāizpilda darbi, ko prasa viens skolo-

tāja pienākumu komplekts, t. i., viena klase ar vienu līdz

divām nodalām ar klases un attiecīgiem ārpus klases dar-

biem. 6 klašu lauku skolās virsstundu atlīdzība pielaižama,
ja skolotājs no sava pilna stundu komplekta pasniedz

divās pēdējās (5. un 6.) klasēs kopā vismaz 12 stundas.

9. Bibliotekāra uzdevumus un klases darbvedības pie-
nākumus skolās izpilda klašu pārzini, ieskaitot šos dar-

bus viņu klašu audzināšanas pienākumos.
10. Skolu ārstus un apkalpotājus, darbvežus un, va-

jadzības gadījumā, atsevišķu bibliotekāru algo pašvaldī-
bas iestādes uz brīva līguma pamata.

11. Šie noteikumi stājās spēkā ar 1922. g. 1. sep-
tembri.

Rīgā, 1922. g. 23. septembrī.
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«V. V.» 1925. ig. Nr. 1.

Rīkojums par virsstundu aprēķināšanu obligato-

risko skolu skolotājiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 1922. g. 23. sept. izdoto

noteikumu («V. V.» 1922. g. Nr. 219.) 7. un 8. pantiem,
I. M. Skolu virsvalde izdod sekošus nosacījumus:

1. Atlīdzības izsniegšanai par virsstundām vajadzīga
skolu valdes un skolu virsvaldes piekrišana.

2. Skolu virsvaldei jāiesūta skolu valdes motivēti lē-

mumi par pasniedzamām virsstundām un pamatskolu in-

spektora apstiprināti stundu saraksti.

3. Priekšlikumi par virsstundu atlīdzību iesniedzami

Skolu virsvaldei skolas darbu sākumā; rudens pusgada —

ne vēlāk īpar 15. okt., pavasara pusgadā
_—

ne velak par

Ļ februāri. Pēdējā gadījumā tikai tad jāziņo, ja radušas

kādas pārmaiņas.

4. Atlīdzība par virsstundām pienākas uz laukiem tiem

pilnu un 11. pak. pamatskolu skolotājiem, kuri pasniedz
vairāk kā 30 stundas nedēlā, no kurām 5. un 6. klasēs

kopā ne mazāk kā 12 stundas. .

Aizrādītajās 12 stundās nevar ieskaitīt klašu pārzi-
nāšanu.

5. Ja skolas iesākušas darbus noteiktā laikā, par virs-

stundām maksājama atlīdzība no mācības gada sākuma

līdz beigām, resp. no 1. augusta līdz 1. augustam.

6. Ja pamatskolas (11. pak. un pilsētās I. pak.) uzsā-
kušas darbus dažas dienas vēlāk par noteikto laiku, par

virsstundām maksājama atlīdzība no nākamā mēneša 1.

dienas.

7. Ja iepriekšējā pantā minētās pamatskolas uzsākušas

darbus pēc 15. sept., atlīdzība par virsstundām nav mak-

sājama par 1. mācības pusgadu.

8. Vienam skolotājam nav atļauts pasniegt vairāk kā
10 virsstundas.

9. Pilsētu pamatskolās nedrīkst būt vairāk kā 15 virs-
stundas vienā atsevišķā skolā.

10. Virsstundas pielaižamas tikai tur, kur tās ir tieši

nepieciešamas, tādēļ viņu skaits pēc iespējas samazināms,
apvienoojt, piemēram, vingrošanu, zīmēšanu, dziedāšanu un

ticības mācības stundas 5. un 6. klasēs, kur to atļauj telpas
un skolēnu skaits.

Šis rīkojums atvieto 1924. gada Nr._ Nr. P. 668., P. 743.

un P. 1333. rīkojumus virsstundu aprēķināšanas lietā.
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«V. V.» 1922. g. Nr. 177. un 1924. g. Nr. 267.

Noteikumi par nokalpoto gadu aprēķināšanu

obligatorisko skolu skolotājiem.

(Izdoti uz 1921. g. 10. jūnija likuma par obligatorisko skolu

skolotāju algošanu 7. panta pamata).

1. Algu normu noteikšanai nokalpoto gadu skaitā obli-

gatorisko skolu skolotājiem ieskaitāmi:

1) gadi, kad skolotājs strādājis valsts, komunālās vai

privātās no valdības apstiprinātās mācības iestādēs,
kā skolotājs — uz Latvijas teritorijas vai ārpus tās.

1. piezīme Ārpus Latvijas nokalpotos gadus ieskaita

līdz 1920. g. 30. jūnijam.

2. piezīme. Latvijai pievienotās Lauru kolonijās sko-

lotāju izdienas gadi pielīdzināmi Latvijā nokalpo-
tiem gadiem.

2) gadi, kad skolotājs pārtraucot dienestu iestājies spe-

ciālā pedagoģiskā izglītības iestādē un pēc tās beig-

šanas atkal turpinājis skolotāja dienestu;

3) prakses gadi skolotājiem, kuri nepasniedza pilnu

stundu skaitu, ja pasniegtas ne mazāk par 15 stun-

dām nedēlā;

4) mājskolotāju nodarbošanās un audzinātāju dienests

bērnu dārzos un patversmēs tajos gadījumos, ja šī

darbība atradusies zem attiecīgu iestāžu kontorles;

5) gadi, kas skolotājs darbojies kā administrators ie-

stādēs, kam tieši sakari ar pedagoģisku darba lauku.

2. Līdz 1920. g. nokalpotais laiks aprēķināms apaļiem
mācības gadiem un pusgadiem, bet pēc šī laika ņemams

faktiskais dienesta ilgums, skaitot mēnešus un dienas.

3. Šie noteikumi neattiecas uz izmaksām, kādas sko-

lotājiem pienākas līdz 1922. g. 1. septembrim.

«V. V.» 1924. g. Nr. 214., 1923. g. 186.

Noteikumi par darba normām un atalgojumu
valsts arodu un vidus skolās.

1. Skolas priekšnieks pasniedz 6un vairākklasīgās sko-

lās — 6 stundas, 4 un 5 klasīgās — 8 stundas un skolās

ar mazāku klašu skaitu — 10 stundas nedēlā beiz atsevišķas
piemaksas.

2 Ja skolā ir vairāk kā 8 klases (ieskaitot pedagoģiskās

skolās ari paraugskolas klases), tad vinā var būt skolas

priekšnieka palīgs. Skolas priekšnieka palīgs vispārizglī-
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tojošas vidusskolas pasniedz 12 stundas, bet arodu skolas

10 stundas nedēlā bez sevišķas piemaksas.

Piezīme. Ar skolu departamenta (Piekrišanu vidējās
arodu skolās priekšniekam var būt palīgi ne pēc
klašu skaita, bet atkarībā no nodalu skaita.

3. Vispārizglītojošo priekšmetu skolotājiem, izņemot
4. p. minētos, stundu komplekts ir 24 stundas nedēlā, bet

specialpriekšmetu skolotājiem arodu skolās (pedagoģiskās
institūtos un semināros, technikumos, komercskolās, ze-

mākās arodu skolās) — 18 stundas nedēlā.

Piezīme. Arodu skolu priekšmetu sadalījumu vispār-

izglītojošos un speciālos apstiprina ik gadus izglī-
tības ministrija saziņā ar darba ministriju.

4. Laborantu un fiziskās audzināšanas skolotāju darba

komplekts ir 27 stundas nedēlā. Tikpat stundas par nor-

mālo algu pasniedz rokdarbu un zīmēšanas skolotāji vis-

pārizglītojošās vidusskolās, bet dziedāšanas un mūzikas

skolotāji visās skolās, izņemot pedagoģiskās. 24 stundu

komplekts nedēlā ir rokdarbu un zīmēšanas skolotājiem
arodu skolās, bet mūzikas un dziedāšanas skolotājiem —

pedagoģiskās mācības iestādēs.

5. Skolas priekšnieka palīgs un skolotājs, ar skolu

departamenta piekrišanu, var vajadzības gadījumos pa-

sniegt līdz 6 virsstundas nedēlā par sevišķu atlīdzību pēc

normālā aprēķina, neieskaitot ģimenes piemaksas: vis-

pārizglītojošos priekšmetos Vao,
resp.

l
-'W un special-

priekšmetos '/' 8 no algas par katru virsstundu. Mācības

spēku trūkuma dēl, izņēmuma gadījumos skolu departa-
ments ar izglītības ministra piekrišanu var palielināt sko-

lotājiem virsstundu skaitu, bet ne vairāk kā līdz 12 atal-

gotām virsstundām nedēlā.

1 piezīme. Skolas priekšnieks var ar skolu depar-

tamenta piekrišanu pasniegt līdz 4 virsstundas par

sevišķu atlīdzību pēc šai pantā mSnētā aprēķina,

neieskaitot dzīvokļa vērtību un ģimenes piemaksu.

2. piezīme. Mācības spēki, kuri saņem atalgojumu

kā internāta darbinieki, atalgojumu par virsstun-

dām nevar saņemt.

6. Par klases pārzināšanu audzinātājs saņem atsevišķu

atalgojumu V*, bet vidusskolās pieaugušiem —

l
/*o ap-

mērā no X. kategorijas pamatalgas (neieskaitot ģimenes
Piemaksas), par katru klasi.

7. Ja skolas priekšnieks vai viņa palīgs, ir reizē ari
klases pārzinis, tad viņš ar skolu departamenta piekrišanu
var saņemt par šo pienākumu '/s no X. kategorijas algas,
neieskaitot ģimenes piemaksas.
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8. Skolotāja iztrūkšanas gadījumā vina stundas pa-

sniedz skolas priekšnieks, Viņa palīgs, klases pārzinis, vai

cits kāds no skolotājiem par sevišķu atlīdzību viena lata

apmērā par katru faktiski pasniegtu stundu.

9. Pedagoģiskās padomes sekretāram atlīdzība skolās

ar I—2 klasēm ir 3 lati mēnesī, skolās ar 3—6 klasēm —

5 lati, ar 7—12 klasēm — 6 lati un ar vairāk kā 12 kla-

sēm
—

7 lati mēnesī, bet bibliotekāram —
divreiz vairāk

kā sekretāram.

10. Par mācības līdzekļu, kabinetu un laboratoriju or-

ganizēšanu skolotājs organizētājs saņem sevišķu atlīdzību,

kuras lielumu noteic Iskolu departaments uz pedago-

ģiskās padomes priekšlikumu pēc darba stundu skaita

budžetā šim nolūkam atvēlēto kreditu robežās. Šī atlīdzība

vienai personai nevar pārsniegt pusi no X. kategorijas

pamatalgas.
11. Par rakstu darbu koriģēšanu pedagogi saņem bu-

džeta gada beigās sevišķu atlīdzību sekošos apmēros: valsts

un mātes valodā un matemātikā 4 latus mēnesī uz katru

klasi, jaunās valodās — 2 latus mēnesī par katru valodu

un klasi. Rakstu darbu minimumu, noteic pedagoģiskā pa-

dome mācības gada sākumā.
12. Darbveži saņem atalgojumu pēc attiecīgās ierēdņu

kategorijas atkarība no klašu skaita skolā: līdz 6 klasēm
ffi. šķ. darbveža algu, pie 7 līdz 12 klasēm

—
11. šķ.

darbveža algu, pie vairāk kā 12 klasēm I. šķ. darbveža
algu. Skolas, kur vairāk par 12 klasēm, var pieņemt jau-
nāko kanclejas ierēdni. Ja darbvedis ieņem valsts vai paš-
valdības dienestā 2 vietas, viņa alga otrā vietā nevar pār-
sniegt 50%! no attiecīgās pamatalgas.

Piezīme. Darbvedis izpilda ari kasiera pienā-
kumus.

13. Skolās, kurām ir lauksaimnieciski izmantojama ze-

me ne mazāk par 5 ha, var ar skolu departamenta atļauju
pieņemt saimniecības pārzini ar agronomisku izglītību un

praksi. Saimniecības pārzini algo valsts uz brīva līguma

pamata. Tāpat uz brīva līguma pamata algo ar skolu de-

partamenta piekrišanu dārznieku un amatnieku.
14. Skolu ārsti atalgojami uz brīva līguma pamata;

algas lielumu noteic skolu departaments.
15. Apkalpotāji atalgojami uz brīva līguma pamata un

saņem algu ne augstāku par 19. valsts dienesta kategoriju
ar ģimenes piemaksu. Ja apkalpotājs ieņem 2 vietas, viņa

alga otrā vietā nevar pārsniegt pusi no 20. kategorijas

pamatalgas bez ģimenes piemaksas.
16. Arodu un vidusskolu priekšnieki, kas vada vakara

kursus, saņem par šo pienākumu izpildīšanu ne vairāk kā
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vienu trešo dalu no pamatalgas, kāda tiem pienākas
ka skolu priekšniekiem bez piemaksām.

17. Katrs pedagogs skaitās tikai vienā skolā, kurā
tam ir ne mazāk par 12 stundām nedēlā, kā štata skolo-

tājs pēc paša izvēles un skolu departamenta apstiprinā-
šanas, citās skolās tas var pasniegt stundas tikai ar tiešās

priekšniecības piekrišanu un saņem par tām normālu atal-

gojumu ar ģimenes piemaksām, ja vina stundu kopskaits

nepārsniedz šos noteikumos paredzēto darba komplektu:
par pārējām stundām, kuras atļautas 5. p. kārtībā, atal-

gojums aprēķināms kā par virsstundām. Tāpat kā virs-

stundas atalgojams to stundu pasniedzēju darbs, kas no-

darbināti kādā citā valsts vai pašvaldības ietsādē, kurā
tie saņem pilnu algu; šādu virsstundu skaits nevar pār-

sniegt 5. p. minētās normas. Skolotājs, kas valsts skolās

pasniedz kopskaitā mazāk par 12 stundām, nebauda tiesību

uz ģimenes piemaksu, ja viņš atrodas citā valsts, pašval-
dības vai sabiedrības dienestā.

18. Skolu priekšnieki, vinu palīgi, kā ari skolotāji var

uzņemties atalgotus pienākumus ārpus pedagoģiskās dar-

bības tikai ar skolu departamenta piekrišanu.
19. Internāta darbiniekus algo pēc sevišķiem notei-

kumiem.

20. Ar šiem noteikumiem atcelti 1921. g. 26. maija no-

teikumi par atsevišķu pienākumu atalgojumu valsts uz-

turamas skolās, minēto noteikumu 26. jūlija pārgrozījumi
un papildinājumi («Lik. un rīk. kr.» 147., 148.) un 1922. g.

26. oktobra papildinājums («Lik. un rīk. krāj.» 260.).
Šie noteikumi spēkā ar 1923. gada 1. augustu.

1923. ig. 23." augustā.

«V. V.» 1924. g. Nr. 2.

Noteikumi par nokalpoto gadu aprēķināšanu vidus

un arodu skolu skolotājiem — algu normu

noteikšanai.

Algu normu noteikšanai nokalpoto gadu skaitā vispār-
izglītojošo vidusskolu un arodu skolu skolotājiem ieskaitāmi:

t. Gadi, kad skolotājs strādājis valsts, komunālās vai

privātās, valdības apstiprinātās, mācības iestādēs kā sko-

lotājs uz Latvijas teritorijas vai ārpus tās.

Piezīme. Ārpus Latvijas nokalpotos gadus ieskaita
tikai līdz 1920. g. 30. jūnijam.

2. Prakses gadi skolotājiem, kuri nepasniedza pilnu
stundu skaitu, ja pasniegtas ne mazāk par 12 stundām
nedēla.
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3. Prakses gadi arodu skolu speciālo teclmisko priekš-
metu skolotājiem-inženieriem, kurus tie ir strādājuši savā

arodā fabrikās un līdzīgās iestādēs, pēc cenzu komisijas
atzinuma. i

4. Mājskolotāju nodarbošanās un audzinātāju dienests
skolās un bērnu patversmēs tajos gadījumos, ja šī dar-

bība atradusies zem attiecīgu valdības iestāžu kon-

troles, i ; i 1 I

Piezīme. 4. punktā minētie gadi ieskaitāmi tikai līdz

1918. g. novembrim.

_5._ Gadi, kad skolotājs darbojies kā administrators ie-

stādē, kam tieši sakari ar pedagoģisko darba lauku.

Rīgā, 1923. g. 20. decembrī.

«V. V.» 1925. g. Nr. 128.

Noteikumi par 13. mēnešalgas izmaksu valsts

darbiniekiem.

(Izdoti uz likuma par valsts darbinieku atalgojuma paaug-

stināšanu 5. panta pamata.)

1. Tiesību uz 13. mēneša algu attiecīga darbinieka

viena-mēneša algas (pamatalgas un izdienas piemaksas)
apmērā bauda ar šo noteikumu 3. pantā paredzētiem izņē-
mumiem:

1) Valsts civil- un kara resora darbinieki (ieskaitot dar-

biniekus uz brīva līguma), kuri saņem algu pēc at-

tiecīgām amatam noteiktas kategorijas.

Piezīme. Par darbiniekiem ar algu pēc kategorijas
uzskatāmi ari tie darbinieki, kuriem sakarā ar pa-

garinātu darba laiku vai citiem apstākļiem, bez at-

tiecīgai kategorijai noteiktās algas piešķirta vēl se-

višķa piemaksa, bet 13. mēneša algu viņiem, tāpat

kā pārstāvniecību štata darbiniekiem ārzemēs, iz-

maksā pēc attiecīga amata kategorijai noteiktas pa-

matalgas normas, ieskaitot izdienas piemaksu.

2) Pēc sevišķiem ministru kabineta izdotiem noteiku-

miem atalgojamie tieslietu un kara resora tiesu dar-

binieki, konservatorijas mācības spēki, kara zinību

pasniedzēji un juriskonsulti;

3) pašvaldību un sabiedrisku organizāciju lauksaimnie-

cības skolu mācības spēki, kuri saskaņā ar likumu

par lauksaimniecības mācības iestādēm (Lik. krāj.
1920. g. 215.) dienesta tiesībās pielīdzināti attiecīgo
arodu skolu mācības spēkiem;
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4) darbinieki ar mēneša algu, kura nav piemērota at-

tiecīgā amata kategorijai, un ar dienas vai stundu

algu, ja šī uz līguma pamata noteiktā alga ir zem

7. kategorijas algas (izņemot 3. panta 3. punktā mi-

nētos darbiniekus).

Piezīme. 13. mēneša algu tiem darbiniekiem, kuri

saņem dienas algu, aprēķina, reizinot pēdējo ar 25,
bet tiem, kam algas noteiktas stundā — reizinot

tādu ar 200.

2. Pašvaldību un sabiedrisku organizāciju obligatorisko,
vidus un arodskolu skolotājiem, kuriem no valsts līdzek-

ļiem jzmaksā algu vai algas dalu, 13. mēneša algu iz-

maksa (ar 1. panta 3. pkt. paredzētiem izņēmumiem) pus-

apmērā (15. jūnijā
li* un 15 decembrī lH mēneša algas).

Darbiniekiem, kurus algo no valsts pabalstu sumām, 13.

mēneša algu izsniedz, ja atvēlēto līdzekļu robežās tas ie-

spējams, tādā apmērā, kādā valsts piedalās viņu algošanā.

3. 13. mēneša algu neizsniedz:

1) darbiniekiem, kuri dienestā, kas viņiem dod tiesību

uz 13. mēneša algu, nav nokalpojuši nepārtraukti
vai ar pārtraukumiem, kas kopā nepārsniedz 7 die-

nas, pēdējos 6 mēnešus pirms 4. pantā minētām

13. mēneša algas iesniegšanas dienām.

Piezīme. Dienas strādniekiem 13. mēneša alga pie-
nākas, ja viņi nokalpojuši 6 mēnešus, būdami darbā

ne mazāk par 135 dienām, resp. 1026 stundām, pie
kam likumīgu atvaļinājumu un slimības dēl noka-

vētās dienas pielīdzina darbā pavadītām dienām.

2) darbiniekiem, kuri ieņem vairākus algotus amatus

valsts dienestā (likuma par atalgojuma paaugstinā-
šanu valsts darbiniekiem 3. p.).

3) sekošiem darbiniekiem, kuri algu saņem pēc lī-

guma:

a) valsts saimniecību darbiniekiem (ierēdņiem, kal-

potājiem, strādniekiem), kuri saņem naturālijās

(ierēķinot dzīvokli) atalgojuma daļu, kas pēc pa-

stāvošām cenām pārsniedz 20 latu mēnesī;
b) pārstāvniecību darbiniekiem ārzemēs, kuri ieņem

ārpusštata vietas;

c) tipogrāfiju strādniekiem, kurus algo pēc tarifa,
kāds noteikts, vienojoties ar grāmatrūpniecības

arodsavienību;
d) ārstiem un citiem darbiniekiem ar honorāru, kurš

noteikts atkarībā no padarītā darba;
c) darbiniekiem ar 7. kategorijas vai lielāku algu,

ja tā nav pēc attiecīgā amata kategorijas vai pie-



32

šķirta uz ministru kabineta izdotu sevišķu notei-

kumu pamata.

4. 13. mēneša algas pirmā puse (pēc 2. p. — attiecīgā

dala) izmaksājama 15. jūnijā, otra puse (resp. attiecīgā
dala) — 15. decembrī. Izmaksas sumu aprēķina no tās

algas, kāda darbiniekiem pienākas 15. jūnijā, resp. 15. de-

cembrī. 13. mēneša algu neizsniedz tām personām, kuras
minētos termiņos vairs neskaitās dienestā.

5. 13. mēneša algu katrs darbinieks var saņemt tikai

vienā amatā. Mācības spēkiem, kuri nodarbināti vairākās

skolās, 13. mēneša algu izmaksā tanī skolā, kurā viņam

ir pamatvieta, ari īpar stundām, kuras viņi pasniedz citā

šiem noteikumiem padotā skolā, proporcioneli pasnie-
dzamo stundu skaitam, bet kopā ne vairāk par normālā at-

algojuma saņemšanai noteikto stundu skaitu.

6. Domu starpības, kuras rastos piemērojot šos notei-

kumus, noskaidro tautas labklājības ministrija, vienojoties

ar finansu ministriju un valsts kontroli.

7. Šie noteikumi attiecas uz valsts autonomiem uz-

ņēmumiem.

Rīgā, 1925. g. 3. jūnijā.

«V. V.» 1926. g. Nr. 236.

Papildinājums noteikumos par 13. mēneša algas
izmaksu valsts darbiniekiem.

1925. g. 3. jūnija noteikumos par 13. mēneša algas iz-

maksu valsts darbiniekiem (Lik. krāj. 128.) piezīmi pie 3.

panta 1. punkta papildināt ar sekošo nodalījumu:
Darbā pavadītām dienām pielīdzināmas ari atvaļinājumu

dienas bez algas, kad, nepārtraucot dienesta attiecības,
strādniekiem darbs nav dots no viņiem neatkarīgu iemeslu

dēļ (darba vai kredita trūkums, mašinu bojāšanās v. t. 1.),
bet tikai gadījumos, kad šādi atvaļinājumi bez algas pie-
šķirti ar centrālās iestādes ziņu un ja minēto iemeslu dēl
iztrūkstošo darba dienu skaits attiecīgā pusgadā nepār-

sniedz 20.

1926. g. 14. oktobrī.

Ministru prezidents A. Alberings.
Tautas labklājības ministris V. Rubuls.

«V. V.» 1924. g. Nr. 283.

Obligatorisko skolu pārziņiem.

Sakopojot dažus iepriekšējos rīkojumus un tos papil-

dinot. Skolu virsvalde izdod sekošus noteikumus par sko-

las pārziņa pienākumiem skolas vadībā.
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t. Par svarīgākiem notikumiem skolas dzīvē (nelai-

mes gadījumi, mācību pārtraukumi, saslimšanas gadījumi

un tamlīdzīgi) nekavējoties zinot pamatskolu inspek-

toriem.
2. Sasaukt vecāku sapulces likumā paredzētā laikā un

kārtībā, un gādāt par skolas padomju darbu ieva-

dīšanu.

3. Saņemt likumā paredzētā laikā sava rajona gados
esošo bērnu sarakstus un konstatēt skolēnu ierašanos, resp.

neierašanos.

4. Ziņot pamatskolu inspektoriem par skolas darbu

sākšanās nedēlu pēc darba sākuma, uzrādot noteikti sāk-

šanās laiku un skolēnu skaitu un %< no viiem, kam ob-

ligatoriski skolā jāsanāk. Ja skolas darbu sākums no-

vēlojies, tad uzrādīt iemeslus. Darbus beidzot — to

pašu.

5. No skolēniem pieprasīt baku potēšanas zīmes

(Nr. A. 2726—1921.).
6. Sasaukt noteikumos paredzētā kārtā pedagoģiskas

padomes un gadat par vajadzīgo darbvedības grāmatu
iekārtošanu.

7. Par lipīgu slimību parādīšanos skolēnu starpā tūliņ
ziņot ārstam un skolu inspektoriem. (lekšlietu ministrijas
rīkojums 1920. g. Nr. 27. aprili un skolu departamenta
Nr. P. 730—1922.).

8. Skolotāju atvaļinājumiem izprasīt attiecīgas atļau-
jas (Nr. P. 732—1922. g.).

10. Paziņot pamatskolu inspektoriem par visiem skolēnu
izrīkojumiem un skolēnu darbu izstādēm — nedēļas laikā.

11. Noteiktos laikos iesinegt pārskatus un sniegt ne-

kavējoties ziņas uz skolu pārvaldes orgānu pieprasī-
jumiem.

12. lesniegt ziņojumu pamatskolu inspektoriem par

skolotājiem, kam izdota apliecība uz vienu mācības gadu
un priekšlikumus par pārcenzēšanu līdz 15. maijam, pie-
liekot ieinteresēto personu lūgumrakstus.

13. Noteiktos laikos iesniegt skolu valdēm virsstundu

aprēķinus ar attiecīgiem pierādījumiem un motivējuimem.
14. Par jaunu skolu iekārtošanu, skolā noturētām svi-

nībām v. t. t. sastādīt aktus un aprakstus un ievietot skolas

kronikas igrāmatā.

15. Skolēnu žurnālu izdošanai, ja tos iespiež grafiska
iestāde un tie domāti izplatīšanai ārpus skolas, izprasīt
iekšlietu ministrijas preses nodaļas atļauju. (Nr. A.

812—1922. g.).

1924. g. 11. decembrī Nr. P. 5784



34

«V. V.» 1925. g. Nr. 60.

Skolotāju penziju likums.

1. Šis likums attiecas:

1) uz atvaļinātiem valsts un pašvaldību mācības un

audzināšanas iestāžu skolotājiem (ieskaitot ari

augstskolu mācības spēkus) un viņu ģimenes lo-

cekļiem;
2) uz atvaļinātiem privātskolu skolotājiem un viņu

ģimenes locekļiem, ja šīs skolas tiesībās pielīdzi-
nātas valsts skolām.

2. Pirmā pantā minētiem skolotājiem ir tiesība uz pen-

ziju, neatkarīgi no darba spējas zaudēšanas, ja viņi pilnīgi

atvaļināti no dienesta, nokalpojuši ne mazāk par 25 ga-

diem un sasnieguši 55 gadu vecumu.

3. Tiesība uz penziju pēc šī likuma ir ari tiem skolotā-

jiem Latvijas pilsoņiem, kuri atvaļināti no dienesta pirms
šī likuma speķa nākšanas.

4. Skolotājiem, kuri nokalpojuši ne mazāk par 10 ga-

diem un zaudējuši skolotāja darba spējas ne mazāk kā

30%; ja viņi atstāj dienestu, ir tiesība, neskatoties uz ve-

cumu, saņemt penziju no dienas, kad viņi atstāj dienestu.

5. Skolotājiem, kuri, atrazdamies dienestā un izpildot
dienesta pienākumus, caur nelaimes gadījumu vai uzupu-

rējoties zaudējuši skolotāja darba spējas par 30 un vairāk

procentiem, ir tiesība saņemt penziju no dienas, kad viņi
atstāj dienestu. Penzija aprēķināma no augstākās penziju
normas, samērā ar darba spēju samazināšanos, ari tad, ja

skolotājs nav nokalpojis 10 gadus.
6. Penzijas izdienas laikā skolotājiem ieskaita vienīgi

tos gadus, kuros tie vienā vai vairākās mācības iestādēs

kopā pasnieguši katrā laikā un katram skolu tipam pastā-
vošos noteikumos paredzēto stundu skaitu.

Piezīme. Augstskolu mācības spēkiem izdienā ie-

skaitāmi ari gadi, kurus tie, pēc normālā augstsko-
las kursa beigšanas, augstskolas uzdevumā pava-

dījuši gatavodamies uz docenturu vai ari kā asi-

stenti vai privātdocenti. Vidus- un pamatskolu

skolotājiem penzijas izdienā ieskaita tos normālā

kursa gadus, kurus viņi, pārtraucot savu dienestu,

pavadījuši turpinādami izglītību kādā augstākā tipa

speciālā pedagoģiskā mācības iestādē, ja viņi pēc

šīs iestādes kursa beigšanas nodarbojušies skolo-

tāja amatā līdz penzijas izdienai.

7. Penzijas izdienas laikā ieskaita visiem skolotājiem

visu laiku, kuru tie nokalpojuši Latvijas teritorijā, ka ari
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latviešu beglu skalas. Bez tam vēl penzijas izdienas laikā

ieskaita:

a) pamata.arodu un vidusskolu skolotājiem 75%, bet

ne vairāk par 20 gadiem, no laika, kuru tie nostrā-

dājuši skolās ārpus Latvijas līdz 1918. gada 18. no-

vembrim, ja vini atgriezušies Latvijā, tapuši Lat-

vijas pilsoni ne kā līdz šī likuma spēkā nāk-

šanai un pavisam Latvijā nostrādājuši kā skolotāji
vai kā izglītības darbinieki valsts vai pašvaldības
iestādēs 5 gadus;

b) augstskolu mācības spēkiem, Latvijas pilsoņiem, ja

viņi Latvijā nostrādājuši 5 gadus, — visu laiku, kuru

viņi līdz šī likuma spēkā nākšanai nostrādājuši citu

valstu augstskolās, un 75%, bet ne vairāk par ?0

gadiem, no laika, kuru tie nostrādājuši pamata, arodu

un vidusskolās ārpus Latvijas līdz 1918. gada 18. no-

vembrim.

1. piezīme. Par mācības spēku-ārvalstnieku ārpus

Latvijas nokalpoto, penziias izdienā ieskaitāmo

laiku lemj katrā atsevišķā gadījumā ministru ka-

binets, nepārkāpjot šinī likumā paredzētās maksi-

mālās normas.

2. piezīme. Darba nespējības un nāves gadī'iui'
darba ministrim, saziņā ar izglītības ministri, ir

tiesība a un b punktā minētos 5 gadus samazināt.

8. Latvijas kara dienestā pavadītais laiks, atskaitot

miera laika obligatorisko kara dienestu, ieskaitāms penzi-

jas izdienā, ja skolotājs, atrodoties savā darbā, iesaukts

armijā un gada laikā pēc atsvabināšanas no armijas stājies

pie skolotāja pienākumu izpildīšanas.
_

Kara laikā kara

dienestā frontē pavadītais laiks skolotājiem penzijas iz-

dienā ieskaitāms divkārtīgi.
9 Pasaules karā, Krievijas armijā, līdz 1917. gada 1.

oktobrim nokalpotais laiks ieskaitāms penziias izdienā, ja
skolotāis. atrodoties savā darbā, iesaukts armijā un 5 gaau
laikā pēc atvaļināšanas no armijas sācis darboties Latvijas
skolas.

10. Penzijas izdienā ieskaitāms skolās nokalpotais laiks
neatkarīgi no tam, vai skolotājs kalpojis valsts, pašvaldī-
bas vai privātās skolās. Tāpat izdienas laikā ieskaitāms
laiks, kuru skolotājs nokalpojis vispār valsts vai pašvaldī-
bas dienestā.

Piezīme. Skolotājai pieskaita penzijas izdienā vienu
gadu par katru dzemdību.

11. Privātskolās, līdz Latvijas tapšanai, nokalpoto laiku
ieskaita penzijas izdienā visiem skolotājiem, kuriem bijušas
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skolotajā tiesības, piemērojot tiem visus šī likuma notei-

kumus.

Piezīme. Strīdu gadījumos, kādas izglītības iestādes

uzskaitīt par skolām, kuru skolotāji bauda penzijas
tiesības, izšķir ministru kabinets.

12. Penzijas izdienas laiks skaitās no skolotāja darbī-

bas iesākšanas.

Piezīme. Dienesta laiks, par kuru alga vai pabalsts
nepienākas, kā ari dienesta pārkāpumi izslēdzami

no penzijas izdienas, izņemot 6. panta piezīmē rnir

nētos gadījumus.

13. Penziju aprēķina no augstākās skolotāja algas, kuru

penzionējamā persona saņēmusi penziju izkalpojot Latvijas

pastāvēšanas laikā ne mazāk kā 3 gadus no vietas, bet ja

penzionējamā persona nav saņēmusi no vietas vienu un to

pašu algu, tad penzija aprēķināma pēc saņemtās augstākās

algas caurmēra pa trim gadiem: par nokalpotiem 10 ga-

diem 30%; par katru nākošo nokalpoto gadu penzijas nor-

ma pieaug par 2%: gadā no attiecigās algas līdz 80% no

minētās algas.

1. piezīme. Algā ietilpst attiecīgai skolotāja amata

kategorijai noteiktais atalgojums pie-

rēķinot 20%> no algas par dzīvokli, apkurināšanu

un apgaismošanu tiem skolotajiem, kuriem tas li-

kumā paredzēts kā ietilpstošs alga.

2. piezīme. Skolotājiem, kuri Latvijas pastāvēšanas

laikā nav strādājuši, bet kuriem pēc šī likuma pen-

zija pienākas, tā aprēķināma pec tās algas, kadu

tie saņemtu, ja viņi Latvijas valsts vai pašvaldī-

bas dienestā kā skolotāji ieņemtu līdzīgu vietu.

14. Pašvaldības un privātskolu uzturētāji maksā par

katru notecējušo gada ceturksni valsts ieņēmumos Lat-

vijas bankā no saviem līdzekļiem, skaitot no šī likuma

spēkā nākšanas: pirmie 2% un otrie 4% no katra skolo-

tāja likumā paredzētās algas kategorijas sumas, pieskaitot
20% no algas par dzīvokli, apkurināšanu un apgaismošanu,
ja skolotājam dzīvoklis pēc likuma pienākas par brīvu.

Pie penziju procenta izmaksām privātskolu skolotāja alga
noteicama pēc algas kategorijas, kādā skolotājs būtu ierin-

dots, ja viņš strādātu attiecīgā tipa valsts vai pašvaldības
skolā.

1. piezīme. Ja skolotājs strādā vairākās (valsts, paš-

valdības vai privātās) skolās, tad pašvaldības un

privātu skolu uzturētāju iemaksas uz penzijas re-]
ķina sadalāmas proporcionāli skolotāja pasniegtam
stundu skaitam šinīs skolās.
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2. piez ī m c. Uz penzijas rēķina valsts ieņēmumos ie-

maksātās sumas nekādos apstākļos nav atmak-

sājamas.
15. Pēc penzionējamā skolotāja nāves, kā ari «adījumā,

ja vin§ uz tiesas sprieduma pamata zaudē pilsoņa tiesības,
kas savienotas ari ar penzijas tiesību zaudēšanu, tad tie-

sība uz penziju pāriet uz viņa ģimenes locekļiem — sievu

un bērniem līdz pilniem 18 gadiem, turpretim, pēc penzio-

nējamās skolotājas nāves vai penzijas tiesību zaudēšanas

šī tiesība pāriet tikai uz viņas bērniem.
16. No penzijas kura pienāktos skolotājam, ja viņš ne-

būtu miris vai zaudējis tiesību uz penziju, atraitne dabū

pusi, bet bērni: 1) atraitnei dzīvai esot —
'/•> katrs, ja to

nav vairāk kā 3, pretējā gadījumā visi kopā otru pusi
līdzīgās dalās, un 2) atraitnei dzīvai neesot

— ja viens

bērns — pusi no penzijas, ja divi bērni — katrs '•' no

penzijas, ja vairāk kā divi bērni — pilnu penziju, sadalītu

līdzīgās dalās.

Tāpat atkarībā no tam, vai ir dzīvs mirušās skolotājas
vīrs, attiecināmi uz viņas bērniem šī panta 1. un 2. punkts.

Piezīme. Mirušā skolotāja bērniem, kuru māte tie-

sību uz penziju zaudējusi uz tiesas sprieduma pmata, pen-

ziju aprēķina pēc šī panta 2. punkta.

17. Ja skolotāja nāvei par cēloni ir bijuši 5. pantā pa-

redzētie apstākli, tad viņa ģimenes locekļu penzija aprē-

ķināma saskaņā ar 5. un 15. pantu.

18. Kam pēc pastāvošiem penzijas likumiem tiesība uz

vairākām penzijām no valsts vai pašvaldības iestādēm, var

saņemt tikai vienu penziju pēc izvēles.

19. No bērnu penziju daļas nevar piedzīt vecāku parā-

dus un nodokļus, tāpat ari no atraitnes penzijas — vīra

parādus un nodokļus.
20. Penzijas izmaksu pārtrauc, ja penzionējamā per-

sona no jauna atrodas skolotāja amatā vai citā valsts vai

pašvaldības dienestā, un penzionējamiem bērniem pa to

laiku, kamēr viņu māte atrazdamās skolotājas amatā vai

citā valsts vai pašvaldības dienestā, vēlas saņemt ģimenes
piemaksu.

Penzijas izmaksu izbeidz penzionējamai personai, ja

viņa: 1) nomirst, 2) nav vairs Latvijas pilsonis, 3) zaudē

penzijas tiesības ar tiesas spriedumu.

Penzionējamiem skolotāju bērniem penzijas izmaksu iz-

beidz, kad tie sasniedz 18 gadu vecumu, un atraitnēm —

kad tās apprecas.

Piezīme. Tiesību uz penziju, ja viņa piešķirta par

personīgu dienestu, skolotāja apprecoties ne-

zaudē.
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21. Penzijas pieprasījums iesniedzams caur penzijas

pieprasītāja tiešu priekšniecību uz tā ministra vārdu, kura
resorā pieprasītājs pēdējā laikā kā skolotājs kalpojis, ne

vēlāk kā 6 mēnešu laikā, skaitot:

a) no atvaļināšanas dienas, ja skolotājs penzijas tiesī-

bas ieguvis atrazdamies darbā;
b) no dienas, kad viņš tapis darba nespējīgs, ja skolo-

tājs penzijas tiesības ieguvis neatrazdamies vairs

darbā;
c) no šī likuma spēkā nākšanas dienas, ja skolotājs, kas

tagad vairs darbā neatrodas, ar šo likumu ir ieguvis

penzijas tiesības.

t. piezīme. Ja penzijas pieprasījums iesniegts pēc

šinī pantā noteiktā laika, pieprasītājs gan nezaudē

tiesību uz penziju, bet to aprēķina tikai no piepra-

sījuma iesniegšanas dienas.

2. piezīme. Skolotājiem, kā ari viņu 15. pantā mi-

nētiem ģimenes lcoekliem, kuri jau līdz šī likuma

spēkā nākšanai saņem valsts pabalstus, penzijas

pieprasījums no jauna nav jāiesniedz.

22. Attiecīgs ministrs ne vēlāk kā 2 nedēlu laikā pen-

zijas pieprasījumu, līdz ar savu slēdzienu un nepiecie-

šamiem dokumentiem, nosūta darba ministrijai.

23. Penzijas pieprasījumu darba ministrija izšķir 2 ne-

dēlu laikā, skaitot no tā saņemšanas dienas.

24. Slēdzienu par penzijas pieprasītāja veselības stā-

vokli, ka ari par viņa darba spējas zaudējumu apmēru
(4. un 5. p.) dod, saskaņā ar ministru kabineta apstiprinātu
instrukciju, 3 lietpratēji ārsti, kurus ievēl darba ministrija.

Piezīme. Personas, kuras sasniegušas 55 gadu ve-

cumu, penzijas ziņā bez izmeklēšanas pielīdzinā-
mas darba nespējīgiem.

25. Ja_ penzijas pieprasītājs slimības vai pilnīgas ne-

varības dcl nevar ierasties uz pārbaudīšanu, tad ārstiem

jāierodas pie slimnieka, vai jāuzdod medicinisku izmeklē-

šanu izdarīt darba ministrijas pilnvarotam ārstam.

26. Ja penzijas pieprasītājs nav apmierināts ar ārstu

slēdzienu, viņam tiesība mēneša laikā, skaitot no attiecīgā
paziņojuma saņemšanas, griezties pie darba ministrijas ar

lūgumu pārliecināties par viņa veselības stāvokli otrreiz.

Darba ministrija uzdod citiem ārstiem pārliecināties par

pieprasītāja veselības stāvokli. Šis otrais ārstu lēmums ir

galīgs.
27. Penziju izmaksā par gada ceturkšņiem ar tādu ap-

rēķinu, ka penzionars to saņem ceturkšņa vidū. ,



39

Piezīme. Penzionara miršanas gadījumā līdz tekošā

igada ceturkšņa pēdējai dienai neizmaksātā penzijas

nauda izsniedzama pilnā apmērā 15. pantā minē-

tiem penzionara ģimenes locekļiem, bet ja tādu

nav, tad personai, kura to uzturējusi pēdējā laikā,
vai to apbedījusi.

28. Penzionars zaudē tiesību prasīt viņam piešķirtās

sumas izmaksu, ja viņš 3 gadu laikā to nav pieprasījis.
29. Penzionaram pienākošās sumas izmaksā Latvijas

banka vai viņas nodaļas pēc penzionara norādījuma.
30. Uz penzionara lūgumu darba ministrija uz viņa

rēķina izsūta penziju pa pastu.

31. Skolotāju penziju lietas pārzina darba ministrija,

kurai saziņā ar izglītības ministriju, ir tiesība izdot instruk-

cijas šī likuma piemērošanai.
32. Šis likums atcel: 1) pagaidu noteikumu par darba

nespējīgu mākslinieku, zinātnieku, rakstnieku un skolotāju
pabalstiem 111. dalu (Lik. kr. papild. 84.), b) to pašu pa-

gaidu noteikumu I. dalu, kā ari viņu pārgrozījumus un pa-

pildinājumus, ciktāl tie zīmējas uz skolotāju un viņu ģime-
nes locekļu pabalstiem (Lik. kr. 1921. g. 168.), c) visus bi-

jušās Krievijas likumus, kuri attiecas uz skolotāju penzijām.

33. Šis likums stājas spēkā ar 1925. gada 1. aprili.

Riga, 1925. g. 16. marta.

«V. V.» 1925. g. Nr. 88.

Instrukcija pie skolotāju penziju likuma.

(izdota saziņā ar izglītības ministriju uz «skolotāju penziju
likuma» 31. panta pamata — iespiests «V. V.» 1925. g.

60. numurā.)

1. a) Skolotājiem, kuri atstāj skolotāja dienestu un

vēlas saņemt penziju, jāiesniedz penzijas pieprasījums uz

attiecīgā ministra vārdu, caur tās skolas priekšnieku, kura
tas beidzamā laikā kalpojis.

Ja penzijas pieprasītājs ir pats skolas priekšnieks, tas

pieprasījumu iesniedz tieši attiecīgam ministrim.

b) Skolotājiem, kuri agrāk jau atstājuši dienestu un līdz

šim saņēma valsts pabalstu no darba ministrijas, penziju

pieprasījumi no jauna nav jāiesniedz: vīņu penzijas pie-
šķiršanas jautājumu izlemj uz agrāk iesūtīto dokumentu

pamata, vajadzības gadījumā pieprasot papildu dokumen-

tus. Tiem skolotājiem, kuri agrāk atstājuši dienestu, bet

augstāk minēto valsts pabalstu nesaņēma, jāiesniedz pen-

ziju pieprasījumi tautas labklājības ministrim caur to mini-

striju, kuras pārziņā skola agrāk atradās.
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2. Skolotāji., kuri nokalpojuši 25. g., bet nav sasnieguši
55 gadu vecumu, ja tie atstāj dienestu, iegūst penzijas tie-

sības tikai pēc 55 g. vecuma sasniegšanas, bet ia skolotājs

pēc 25 gadu nokalpošanas aiziet no dienesta, nebūdams 55

gadus vecs un tādā gadījumā nebaudīdams vēl tiesību uz

penziju, paliek darba nespējīgs, tam tiesība pieprasīt pen-

ziju nenogaidot 55 gadu vecuma sasniegšanu.

3. Ja skolotājs darbā atrodoties kļūst darba nespējīgs,
tas var pieprasīt penziju tikai tanī gadījumā, ja ir nokal-

pojis vismaz 10 gadus un skolotāja darba spējas zaudējis

ne mazāk kā 30%.

4. Penzijas pieprasījumam jāpievieno sekoši dokumenti:

a) Priekšniecības apstiprināts izraksts no dienesta gai-
tas saraksta;

b) attiecīgs dokuments par penzijasl pieprasītāja dzim-

šanas gadu, mēnesi un dienu;
c) apliecība par to, vai skolotājs vienā vai vairākās mā-

cības iestādēs kopā pasniedzis katrā laikā un katram

skolu tipam pastāvošos noteikumos paredzēto mini-

mālo stundu skaitu, kas dod pilntiesīga skolotāja tie-

sības. Tādas apliecības izdod par zemākām skolām

— skolu valdes, vidus un aroda skolām
—

skolu

priekšnieki, bet par laiku līdz Latvijas tapšanai —

iesniedzami citi attiecīgi pierādījumi.

d) Tās ministrijas izdota apliecība, kuras skolās pen-

zijas pieprasītājs kalpojis, par to, kāda bija penzijas
pieprasītāja augstākā alga, kuru tas saņēmis penziju

izkalpojot Latvijas pastāvēšanas laikā, ne mazāk kā

3 tgadus no vietas, bet ja nav saņemta no vietas viena

un tā pati alga, tad kādas bija saņemtās augstākās

algas pa 3 gadiem; tāpat apliecībā uzrādāms vai die-

nestā nav bijuši pārtraukumi, vai laiks, par kuru alga

vai pabalsts nepienācās. (Algas sumu konstatējot

griežama sevišķa vērība uz likuma 13. p. 1. un 2.

piezīmēm).

c) Privātskolu skolotājiem penzijas pieprasījumam jā-
pievieno ari skolu virsvaldes izdota apliecība par to,

vai privātskola, kurā kalpojis penzijas pieprasītājs
par skolotāju, tiesībās ir pielīdzināta valsts skolai

un vai penzijas pieprasītājam, ja tas līdz Latvijas

tapšanai kalpojis privātskolās, tanī laikā ir bijušas
attiecīgās skolās šo skolu skolotāju tiesības.

f) Skoļotājiem, kuri kalpojuši valsts vai pašvaldības
iestādes Latvijas pastāvēšanas laikā ne kā izglītības
darbinieki, penzijas pieprasījumam jāpievieno ari at-

tiecīgas iestādes izdota apliecība par to, no kāda

līdz kādam laikam penzijas pieprasītājs kalpojis ie-
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stādē, kādu dienestu (amatu) izpildījis un kādā ap-

mērā saņēmis algu.
g) Penzijas pieprasītājam — mirušā skolotāja ģimenes

locekļiem pieprasījumam jāpievieno ari apliecība, iz-

dota no valsts vai pašvaldības iestādēm, par ģimenes
sastāvu un katra ģimenes locekļa dzimšanas gadu,
mēnesi un dienu.

5. Bijušiem skolotājiem pēc penzijas piešķiršanas jādod
tautas labklājības ministrijai pēc piesūtītā parauga paraksts,
ka par tādu apstākļu iestāšanos, kuru dēl penzionars sa-

skaņā ar likumu zaudē tiesību uz penziju, vai pārtrauc pen-

zijas izmaksu uz laiku, nekavējoties par to rakstiski pa-

zinos penziju nodaļai.
6. Penzijas pieprasītājam savā lūgumrakstā, starp citu

jāuzrāda, vai penziju viņš vēlas saņemt Latvijas bankas no-

daļā (uzrādot kādu) vai uz viņa rēķina penziju var izsūtīt

pa pastu (uzrādot staciju).

Rīgā, 1925. g. 20. aprilī.

Skolas dzīve.

«V. V.» 1921. g. Nr. 219.

Rīkojums skolām par lipīgu slimību apkarošanu.

1. Skolu priekšnieku pienākums ir rūpēties, lai novērstu

lipīgu slimību ipzlatīšanos caur skolām, un parādoties šīm

slimībām skolās, jārīkojas pēc sekošiem priekšrakstiem.
2. Skolas gruntsgabala, sevišķi skolas apkārtnē, kā ari

skolas telpu un atejas vietu tīrībai piegriežama sevišķa vē-

rība. Klases, koridori, trepes un pārējās skolas telpas
ikdienas jāizslauka un vismaz divreiz nedēlā jāuzmazgā.
Pa starpbrīžiem telpas jāvēdina un aukstā laikā attiecīgi
jāsilda. Atejas vietas kārtīgi jātīra un pēc vajadzības jā-
dezinficē. leteicams ari skolas aku ūdeni laiku pa laikam

bakterioloģiski izmeklēt.

3. Sekošas slimības prasa sava lipīguma dēl no skolām

un pārējām mācības iestādēm sevišķus rīcības noteikumus:

a) Spitālība, Āzijas kolera, difterija, plankuma tīfs,
dzeltenais drudzis, lipīgais smadzeņu plēves iekai-

sums, vēdera tīfs, mēris, bakas, atgulās tifs, asins-

sērga, šarlachs;
b) Favus, garais klepus, traehoms, kašķis, plaušu un

rīkles tuberkuloze, kamēr tuberkulozes dīgli ir krau-

kās, masalas, antra (Sibīrijas mēris), protitis (ausu
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dziedzeru iekaisums), rubeola, ienāši, lvssa (traka

suna kodums) un vēja bakas.

4. Skolotāji, skolēni, apkalpotāji v. c, kas slimo ar

vienu no 3. p. minētām slimībām (ar trachomu, kamēr at-

dalās strutas) nedrīkst skolas telpas apmeklēt. Tas pats

jāievēro personām, par kurām ir aizdomas, ka tās varētu

būt saslimušas ar spitālību, koleru, plankuma tifu, dzelteno

drudzi, mēri, bakām, ienāšiem, tagulas drudzi un vēdera

tifu.

Skolotājiem un skolēniem, kuri saslimuši ar kadu no

rubrikā a) minētām slimībām, tas nekavējoties jāpaziņo
skolas priekšniecībai.

5. Veselie skolotāji un skolēni, kas dzīvo vienā dzī-

voklī ar saslimušiem p. 3. minētām slimībām, nedrīkst skolu

tik ilgi apmeklēt, kamēr tie var pārnest slimību no mājas

uz skolu.

Skolai jārūpējas ari par to, ka no skolas atturamie sko-

lēni nesatiekas uz ielas vai citur ar pārējiem skolēniem.

Skolotāji un skolēni nedrīkst apmeklēt dzīvokli, ' kurā
atrodas p. 3. apzīmētie slimnieki, vai ari tādu personu līķi,
kas mirušas ar kādu no apzīmētām slimībām.

Tāpat noliegts skolēniem pavadīt šādus līķus uz kapsētu

un dziedāt pie vaļēja kapa.
6. Skolu atkal apmeklēt var:

a) p. 4. minētās personas, ja pēc ārsta apliecības tālāka
slimības izplatīšana no viņa puses nav paredzama,
vai kad pagājušas pie bakām un šarlacha 6 nedēļas,

masalām un rubeolas — 4 nedēļas. Nepieciešami
pierādījumi, ka izslimojušās personas nomazgājušās

un viņu dzīvoklis, veļa, drēbes un citi personīgi lieto-

šanas priekšmeti ir dezinficēti.

b) p. 5. minētās personas, kad slimie ir izvesolojušies,

pārvesti uz slimnīcu, vai nomiruši, un viņu dzīvoklis,

veļa, drēbes un pārēje personīgie lietošanas priekš-
meti ir dezinficēti.

7. Ja kādā skolā, vai citā mācības iestādē kāds sasli-

mis ar difteriju, šarlachu, vai lipīgo smadzeņu plēves iekai-

sumu, tad ieteicams katrai personai, kas ar saslimušo bijusi
sakarā, nākošās diensā skalot muti, rīkles galu, degunu ar

dezinficējošu šķidrumu. Pie šarlacha un difterijas ieteicams

steidzīgi lietot aizsarga poti.

8. Skolas vadītājiem jāgādā ari par to, ka skolās ir at-

tiecīgi iekārtoti un viegli aizsniedzami šplaujamie trauki.

Spļaut skolas istabās un koridoros uz grīdas un trepēm un

seta uz zemes jānoliedz un neievērošanas gadījumā par to

jāsoda.
9. Ja skolās vai citās mācības iestādēs kāds saslimis ar
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bakām, tad visām personām, kas nākušas ar slimo sakarā,
ar bakām nav slimojušas un kurām bakas trīs gados nav

ar panākumiem potētas, steidzīgi ir jāpotē bakas.

10. Kad skolas mājā dzīvojošā persona saslimst ar spi-
tālību, koleru, difteriju, plankuma tifu, dzelteno drudzi,

meningitis epid., garo klepu, masalām, siekalu dziedzeru

iekaisumu, mēri, bakām, rubeolu, ienāšiem, atgulās drudzi,
asinssērgu, šarlachu, tifu vai miega slimību, jeb ja tai ir

slimības parādības, kas rada aizdomas uz spitālību, ko-

leru, plankuma tifu, dzelteno drudzi, mēri, bakām, ienā-

šiem, atgulās drudzi, tifu, vai miega slimību, tad slimais

aizvedams tūliņ uz slimnīcu un skola dezinficējama.
11. 10. punktā minētos gadījumos skolu priekšniecībai

steidzīgi jāgriežas pie attiecīgām iestādēm šo noteikumu

izvešanai. Pārējos p. p. minētos gadījumos par viņu iz-

pildīšanu atbildīgi skolu priekšnieks, priekšniece, vai to

vietnieki.

12. Ja kolera, difterija, plankuma tifs, dzeltenais dru-

dzis, lipīgais smadzeņu iekaisums, garais klepus, masalas,
paratitis epid. (lipīgais siekalu dziedzeru iekaisums), mē-

ris, bakas, rubeola (sarkanās masalas), atgulās drudzis,
asinssērga, šarlachs vai tifs parādās epidēmiski — jāslēdz
skola vai atsevišķas klases, kas priekšniecībai jāizdara uz

skolas ārsta norādījumu, paziņojot tūlīt skolu valdei.

13. Skolu var atvērt atkal tikai pēc zināma laika,
kuru noteic skolas ārsts, kad visa skola vai attiecīgā
klase ar blakus telpām pienācīgi dezinficēta, par ko jārū-
pējas skolas_ ārstam saziņā ar skolas vadītāju.

14. Minētie noteikumi zīmējas ari uz citām audzināša-
nas iestādēm, piem. bērnu patversmēm, bērnu dārziem,
silēm un taml.

15. Skolēnus vajaga pie_ katras izdevības pamācīt, kā
sargāties no lipīgam_ slimībām un kā tās apkarot, kā ari
to vecākus pamudināt uz kopēju darbību cīņā ar lipīgām
slimībām.

16. Lai minētos rīkojumus varētu sekmīgi izvest dzīvē,
skolai nepieciešams skolas ārsts.

17. Visos slimības gadījumos jāgriežas pie skolas ārsta,
kurš dod attiecīgus norādījumus skolas priekšniecībai.

Noteikumi, kā rīkoties skolās lipīgu slimību

gadījumos.

Šarlachs: 1. Klase, kurā notika saslimšanas gadī-
jums, dezinficējama un slēdzama uz 5—7 dienām.

2. Ar šarlachu izslimojuši bērni pielaižami skolās tikai
6 nedēļas pec izsitumu parādīšanās, ievērojot sekošus no-
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teikumus: a) āda nedrīkst blauzgot, b) jāpierāda trīsrei-

zēja nomazgāšanās, c) jāpierāda telpu un drēbju dezin-

ficēšana.

3. Skolas bērni, kas uzturas ar šarlaku slimo vienās

telpās, padoti tam pašam priekšrakstam kā slimais bērns:

6 nedēļas no slimā bērna izsitumu parādī-
šanās tie nedrīkst skolu apmeklēt.

Ja slimais bērns ievietots slimnīcā, tad pārējie bērni

var 14 dienas pēc slimā aiztransportēšanas
uz turieni apmelklēt skolu, ja tie var pierādīt dzīvokļa un

drēbju dezinficēšanu.

Difterija. 1. Difterijas slimus bērnus var 5 ne-

dēļas pēc saslimšanas sākuma pēc 2—3 kārtīgas

bakterioloģiskas izmeklēšanas pie negativa rezultāta pie-
laist skolās: pierādot drēbju un dzīvokļu desinfekciju.

2. Bērnus, kas ar slimo kopā bijuši, var pielaist skolā

7 dienas pēc izolēšanas. Nepieciešams pierādīt

dzīvokļa un drēbju desinfekciju.

Bakas: 1. Skolā, kur konstatēta saslimšana ar ba-

kām, izdarāma baku revakcinacija (baku otrreizēja potē-
šana tiem, kuriem tas nav darīts 7 g. laikā).

2. Bakas izslimojuši bērni -tiek pielaisti skolā tikai pēc
kreves nolobīšanās, kad tie: a) trīsreiz nomazgājušies ar

galvas noziepēšanu, b) dzīvoklis un drēbes desinficētas.

3. Pārējie bērni, kas atradās ar slimnieku vienā dzī-

voklī var tikai 16 dienas pēc izolēšanas no tā

tikt pielaisti skolās. Nepieciešams pierādīt, ka:

ā) pa>r to laiku tiem iepotētas bakas, b) tie vienreizēji no-

mazgāti, c) dzīvoklis un "drēbes desinficēti.
Izsit vm v tif s. 1. Skolā un internātos visas drēbes

un telpas jādesinficē un sevišķi rūpīgi jāiznīcina utis.

2. Izsitumu tifu izslimojuši bērni var 2 nedēļas pēc

karstuma izbeigšanās tikt pielaisti skolās.

Jāpierāda: a) vienreizēja nomazgāšanās ar galvas nozie-

pēšanu, b) jāpienes izsutināšanas zīme.

3. Bērni, kas ar slimo dzīvojuši kopā, var pēc izolē-

šanas no slimā tikai pēc 21 dienām pielaisti
skolās pēc: a) pierādījuma, ka tie nomazgāti, b) pie-
nesot izsutināšanas zīmi.

Atguļ a s tif s. 1. Jāsargās no blusām, tās cītīgi jā-
iznīcina, griežot sevišķu vērību uz grīdas tīrību.

2. Izslimojuši bērni var tikai 3 nedēļas pēc pē-

dējās lēkmes tikt pielaisti skolās, kad tie: a) nomaz-

gāti ar galvas noziepēšanu, b) pienesot izsūtīšanas zīmi.

3. Bērni, kas ar slimo bijuši kopā, var tikt pēc
21 dienām pielaisti skolās, pēc izolēšanas no
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slima, kad tie pierada, ka: a) nomazgāti, b) pienesot iz-

sutināšanas zirni. t

Meningit i s epidemica: Izslimojušus bērnus var

pielaist skolās tikai pēc bakterioloģiskas izmeklēšanas uz

■nieiKiukokkm un ißvai'vu rezuhaUi.

Garais klepus: Izslimojušus bērnus var pielaist

skolās tikai 6 nedējas pēc spas tikās stadijas
(stad. convul.). Bērni, kas dzīvo slimā dzīvoklī, var tikai

16 dienas pēc izolēšanas tikt pielaisti skolās.

Masalas: 1. Izslimojušus bērnus var tikai 3 ne-

dēļas no izsitumu sākuma laist skolās, kad: a) āda

neblauzgā, b) bērns nomazgāts.

2. Bērni, kas ar slimo dzīvojuši kopā, var tikt pielaisti
skolās tikai 3 nedēļas pēc izsitumu parādīšanās pie slimā

bērna. | ! j j

Asinssērga: 1. Loti rūpīgi jādesinficē atejas
vietas.

2. Izslimojušus bērnus var pielaist skolās 2 nedēļas

pēc normālu izkārnījumu parādīšanās vai ari kad bakter.

izmeklsēšana bijusi negativa.

Vēdera tifs un paratifs. 1. Jādesinficē atejas
vietas ari pēc slimības izbeigšanās.

2. Tifu izslimojuši bērni var 4 nedēļas pēc kar-

stuma izbeigšanās apmeklēt skolu, vai ari kad 3 reiz

bakter. urīna un izkāru, izmeklēšana rādījusi negativus re-

zultātus. Dzīvoklis un drēbes jādesinficē.

Vēja bakas: 1. Izslimojušus bērnus var pielaist
skolās, kad baku krev 1c s nolobījušās. Jāpierāda
ari nomazgāšanās.

2. Skolas bērni, kas dzīvo ar slimo kopā, paturami 12

dienas no izsitumu parādīšanās pie slimā bērna

projām no skolas.

Pa roti tis epidemica. Izslimojušus bērnus var

pec 3 nedēļām no pirmās uzpampuma dienas

pielaist skolās*

Rubecia: 1. Izslimojušos bērnus var 2 nedēļas
no izsitumu parādīšanās pielaist skolās. Jāpie-
rada nomazgāšanās.

2. Skolas 'bērni, kas ar slimo uzturas vienā dzīvoklī

var tikt pielaisti 16 dienas pēc izsitumu parādī-
šanas pie slimā bērna skolā.
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Dr. Ž. Karlsons

Pirmā ārsta palīdzība skolā.

A. Nelaimes gadījumi.

Ģībonis — bieži atgadās pie mazasinīgiem, sirds-

slimiem, nervoziem, badu cietušiem, vai no grūtas slimības

novājinātiem v. c. Parasti tas pāriet loti ātri, bet pie se-

višķi vājas sirdsdarbības turpinās diezgan ilgi, un ja tādam

slimniekam nesniedz palīdzību, tad var notikt, ka sirds ap-

stājas darboties pavisam. Gībona pazīmes: bāla seja, zilas

lūpas, pulss vājš. Tas izskaidrojams ar to, ka smadzenēs

pieplūdis par maz asinu — tāpēc paģībušais jānogulda tā,

lai galva būtu zemāki par pārējo ķermeni, istabā jāielaiž

svaigs gaiss, seja jāapslacina ar nedaudz ūdens, jādod ost

etiķis vai ožamais spirts. Parasti ar šiem līdzekļiem pie-

tiek, lai paģībušo atdabūtu pie samanās, bet ja tas neno-

tiek, tad jāķeras pie mākslīgas elpošanas (elpināšanas).
Kad paģībušais nācis pie samanās, tad viņam dod nodzer-

ties aukstu ūdeni; ja sirdsdarbība loti vāja, var pie ūdens

piepilināt no 20 līdz 25 Hoffmaņa pilienus. Bieži pie ģī-

boņa uznāk vemšana; tad galva jāpagriež sāņus, lai vē-

mekli neiekļūtu elpošanas rīklē.

Krītama _k a i te: Slimnieku nogulda, attaisa drēbes

un daudz vairāk ap viņu nenopūlās, jo krampjus apturēt
nevar. Nekāda ziņa nedrīkst tam dot kaut ko dzert, vai

est, jo viņš var aizrīties. leteicams likt kaut ko zobu

starpa (korķi, kabatas lakatiņu), lai krampjos raustīdamies

nesakostu meli, pie kam ļauj viņam mierīgi gulēt, kamēr
krampji pariet. Palikt klāt tik ilgi, kamēr slimnieks jūtas
atkal spirgts.

Histēriskie kra mp j i ir loti līdzīgi krītamai kai-
tei, tikai slimnieks nezaudē samaņu. Dot ost ožamo spirtu,
etiķi, galvu apslacināt ar nedaudz ūdens un rūpēties par

pilnīgu mieru.

Asiņošana.

Jāizšķir iekšējas un ārējās asiņošanas. lekšējā asiņo-
šana izceļas, ja pārplīst kāda iekšēja orgāna asinsvadi. Iz
pārplīsušā asinsvada asinis zem sirds darbības iespaida
tek tik ilgi, kamēr nerodas receklis, kas to aizsprosto un

aptur asiņošanu
L

Ja šāds receklis drīzi nerodas, tad cil-
vēks noasiņo īsā laikā un iestājas nāve.

lekšējās asiņošanas pazīmes: Āda bāla, vispārējs ne-

spēks, sirdsdarbība vaja. Dažreiz pievienojas asins izplū-
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šana uz āru. Ja asiņošana notiek kuņģī, tad parādās vē-

mekļos asinis, ja plaušās — tad krēpās, ja zarnās — tad

izkārnījumos.

Pirmpalīdzība: Slimnieks jānogulda mierīgi gultā, jā-

pieliek auksta komprese vai ledus pūslis. Nekādā ziņā
nedrīkst ļaut uztrauktam slimniekam valstīties pa gultu
vai staigāt, jo nemierīgā izturēšanās tikai veicinātu asiņo-
šanu un kavētu asins sarecēšanu ievainotā vietā. Ja ir

aizdomas, ka notikusi iekšēja asiņošana, tad nekavējoši

jāgriežas pie ārsta.

Deguna asiņošana. Galvu pēc iespējas turēt

augsti, vislabāk atgulties uri galvu mazliet atliekt atpakaļ,

kakls jāatbrīvo no apkaklītes, uz_ pieres un deguna jāuz-
liek auksta komprese. Ja ar to vēl nepāriet, tad var viegli

saspiest starp diviem pirkstiem deguna skrimšļa daļu un

tā paturēt apmēram 5 minūtes, vai ari iebāzt deguna higro-

skopiskas vates vai marles tamponu.

Ausu asiņošana. Nedrīkst skalot, vai iepilināt
kaut kādas zāles vai rīkoties ar instrumentiem, bet ietei-

cams: ausi slimniekam aizbāzt ar vates kušķi, dot pilnīgu
mieru un steigties pēc ārsta.

Brūces:' Pie brūcēm ir asiņošana. Lai lietderīgi

sniegtu palīdzību, jāizšķir trīs asiņošanas veidi: asiņošana

no artērijām, vēnām un kapiraliem. Apskatot brūci, jāie-
vēro, kādas ir asinis, kas tek no brūces: gaišas vai tum-

šas. Jāgriež vērība ari uz to, kā tās tek — ar strūkli, vai

lēnām, mierīgi. Ja asinis spilgti sarkanas un izplūst no

brūces grūdieniem, strūklveidīgi — tad ir skaidrs, ka

ievainots asinsvads, kas nāk no sirds — artērija. Tur-

pretim, ja asinis ir tumši sarkanas un tek lēnā straume, tad

ievaintoa asinsvads, kas iet uz sirdi —jvena. No kapila-
riem (sīkiem asinsvadiem) asinis plūst kā no sūcekla, kura
uzsūkts ūdens.

Asiņošanas no artērijām ir visbīstamākās.

Asinis plūst ar lielu sparu, un nāve var iestāties pēc da-

žam minūtēm, ja nesniedz ātru palīdzību. Ja ievainota

artērija rokā vai kājā, —
tad vispirms attiecīgā ķermeņa

daļa stipri jānosien ar gumijas cauruli, dvieli v. t. t. virs

brūces (skat. zīm. 1.) un jāatbalsta pēc iespējas augsti, lai

asinis tik daudz nepieplūstu pie brūces.

Šādu nosiešanu bīstami izģdarit pie veciem, alkoholi-
ķiem un tiem, kuri slimo ilgāku laiku ar sifilisu. Nosējumu
var atstāt no 3 līdz 4 stundām, tomēr ir labāki, ja to atstāj
ne ilgāki 1 stundu. Pretēiā gadījumā nosietais loceklis
var iet bojā.
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1. zīm.

Nevajaga ievainoto vietu pastāvīgi slaucīt un mazgāt.
Gluži otrādi: ar tīru vati brūce uz piecām minūtēm jāsa-
spiež, lai, vietēji kavējot asinsriņķošanu, asinis tur sare-

cētu un ta izsauktu dabisku pušuma aizsprostošanu. Ja

2. zīm.

ievainota vieta, kur asins pieplūšanu ar nosiešanu nav

iespējams ierobežot, tad brūce ar tīru vati vai lupatiņu

jātur cieši saspiesta līdz ārsta sasniegšanai (zīm. 2.).

Asiņošana no vēnām. Ja ievainota vēna — pie-
tiek attiecīgo locekli atbalstīt labi augstu, un asiņošana

apstājas, pat pie lielām vainām. Uzlikt brūcei tīru lupatiņu
un cieši pārsiet.
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Kapilaru asiņošana tikai tad bīstama, ja tā no-

tiek plašos apmēros. Pēdējā gadījumā vaina jāizmazgā ar

karstu ūdeņi un tad jāpārsien. Ja asiņošana nav liela —

uzliek tīru drēbi un cieši pārsien.

Koduma brūces var būt loti bīstamas, ja kodējs
dzīvnieks bijis traks. Cietušām labāki katrreiz jāgriežas
pie ārsta, lai izdara pretpoti. Jo ātrāki to izdara, jo la-

bāki panākumi. Sevišķi bīstami ir kodumi kailā miesā (ne

caur drēbēm).

Čūskas sakosto ķermeņa dalu ieteicams tūliņ pārsiet

augstāk par koduma vietu. leteicams ievainojumu izsūkt.

To var izdarīt ar muti, jo pat norītā čūskas gifts nav kai-

tīga, tikai jāievēro, ka lūpās nav plaisas, jeb ka mutes

glotādiņa ir vesela. Ja pie rokas ir maza glāzīte, tad to

sasilda (kaut ar sērkociņu) un ātri uzspiež uz ievainojuma.
Pēc izsūkšanas brūce jāizdedzina, vai labi jāizmazgā ar

Kal. hvpermanganicum šķīdumu.

Bišu kodums uz lūpām, mēles, acu plakstiņiem var

apdraudēt pat dzīvību. Jālieto aukstas kompreses (jā-
maina ik 5 minūtes). Der ierīvēt ar amoniaku (ožamo

spirtu.

Apdegumi. Vieglākos gadījumos āda būs tikai sar-

kana, nopietnākos uz sarkanās ādas tulznas, visnopietnākos

virsējā kārta pilnīgi sadegusi.

Applaucēšanās gadījumā cietušais tūliņ jāaplej ar

stipri daudz auksta ūdens, lai karstās drēbes neiedarbotos

uz miesu vēl vairāk: pēc tam jānovelk drebēs.

Ja drēbes apņemtas no liesmas — nepieciešams vis-

pirms apdzēst uguni, ko viegli var izdarīt, ja_ cietušo no-

gulda uz zemes un uzmet tam virsū dažus drēbes gabalus,
spilvenus.

Ja miesa stipri apdegusi, tad drēbju novilkšana jāiz-
dara tās pārgriežot. Lai remdētu sāpes, tad noplaucētā
vai apdedzinātā vieta jāapsmērē ar eļļu vai jāapkaisa ar

biezu kārtu kartupeļu miltu, rīsu pūderi v. tml. Ja sāpes
no tā nemazinātos, tad jāapliek svina ūdeua kompreses.
Nopietnākos gadījumos, ja radušās tulznas, tās nedrīkst

pārdurt; ja tās pašas būtu pārplīsušas, tad ādu no brūces

nenoņemt, jo tā ir savā ziņā dabīgs plāksteris, kas aiztur

baciļu iekļūšanu brūcē un sargā to no strutošanas.

Sāpju remdināšanai var dabūt aptiekās maisījumu, sa-

stāvošu no kaļķa ūdens, linu eļļas un etiķskābās māl-

zemes.

Apdedzināšanās ar ķīmiķa lijām. Ja notikusi

apdedzināšanās ar skābēm, nepieciešams uz ievainoto vietu
uzbērt kaļķi vai magnēziju, jo pēdējie saista skābes un
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tādā veidā aizkavē viņu postošo darbību. Var ari mazgāt

ar daudz ūdeņa, kuram klāt vāji sārmi (zodā). Tikai pie
apdedzināšanās ar sērskābi nedrīkst mazgāt ar ūdeni,

jo šī skābe pie savienošanās ar ūdeni rada lielu karstumu,
kas brūcei nāk par ļaunu. Tāpēc notīrīt brūci tikai ar

ziepēm, vai ellām. Tikai vēlāk var pielikt kompresi no

līdzīgām dalām ūdens un dedzināta magnēzija.

Pie apdedzināšanās ar sārmu brūce jānomazgā ar stipri

atššķaidītu etiķi, jeb citronskābi. Pēc tam ar tīru ūdeni.

Apdedzinājumus ar fosforu nemazgāt ar ūdeni, bet ar ūdeņ-
raža pārskābi, hypermanganskābo kālija atšķaidījumu.

Ja apdedzināta acs, tad — neraugoties ar ko tas noticis

— atpleš acu plakstiņus un ar ellā samērcētu vati izslauka

katru gļotādas rieviņu. Pēc tam izmazgā ar vāju borskā-

bes atšķaidījumu.

Nosaldešana.

Še izšķir trīs pakāpes: pirmā — sārta āda un dedzi-

nošas sāpes, nopietnākos gadījumos uz ādas tumši sarkani

paaugstināti plankumi; otrā — pūslīši kā pie apdegumiem,
tikai še brūngani, jo satur asiņainu šķidrumu; trešā — bo-

jāti dziļie audi, pat muskuli un kauli.

Palīdzība: \. pakāpes gad. — berzē apsaldēto vietu

dažas minūtes ar taukiem; var uzsmērēt joda tinktūru. Pie

IL pakāpes noderīgas kompreses ar maisījumu no kaļķu
ūdens un linu ellas līdzīgās dalās.

Sevišķi smagos gadījumos pie 111. pakāpes nelīdz nekas,

jo jau pēc 24 stundām sākās gagrena («brants»).

Jāievēro, ka pie trešās pakāpes nosaldētie locekli ir loti
trausli, tamdēļ cietušais jāpārnes loti uzmanīgi, jo mazākā

neuzmanība var izsaukt apsaldēto locekļu lūzumu. Pie

otrās un trešās pakāpes cietušais parasti atrodas jau bez-

samaņas stāvoklī. Ja tas noticis, to nedrīkst tūliņ nest sil-

tās telpās. Viņam jāsniedz palīdzība vai nu uz vietas, jeb

tas uzmanīgi jāpārnes nekurinātās telpās.

Vispirms tas jāatsvabina no drēbēm, pēc tam viss ķer-

menis jāberzē ar sniegu, pie kam tas jādara loti uzmanīgi,
lai nesalauztu sastingušos locekļus. Gadījumā, ja sniega ne-

būtu pie rokas, berzēšanu var izdarīt ar drēbēm, kas sa-

mērcētas aukstā ūdenī.

Ja ķermenis sāk jau palikt sārts, tad var ķerties pie

mākslīgas elpošanas (elpināšanas^.
Kad cietušais jau tiktāl atspirdzis, ka viņam sataustāms

pulss, viņu var pārnest siltā telpā un silti apsegt; var pie-

likt ari siltas pudeles. Ja slimais prasa dzert — drīkst

dot tikai aukstus dzērienus.
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Saģiftešanas ar kaitīgam gazem.

Saģiftētais jāiznes no samaitātā gaisa, tam jāatver
mute, kaut tādā veidā, kā ieliek starp zobiem kādu priekš-
metu un ar tā palīdzību atbīda vienu žokli no otra; tad

izvilkt mēli un ķerties pie mākslīgas elpošanas.

Slīkonis.

Dažu reizi ar saprātīgu un enerģisku rīcību var glābt
slīkoņus, kuri pat veselu stundu bijuši ūdenī.

Kad slīkonis izvilkts no ūdens, vispirms jāatbrīvo elpo-
šanas orgāni un mute no ūdens, smiltīm, ūdens stādiem

un t. t. To izdara tā: nogulda uz vēdera, zem kura paliek
no drēbēm saveltu rullīti, seju pagriež uz sāniem. Tad uz

muguru izdara stipru spiedienu. (Zīm 3.). Spiedienus

3. zīm.

atkārto tik ilgi, kamēr rimst tecēt pa muti putojošs šķi-
drums. Tikai .tagad var ķerties pie mākslīgas elpošanas.
(Zīm. 4. un 5.). leteicams tanī pašā laikā ķermeņi ber-

zēt ar birstēm un sildīt ar karstām pudelēm.
Kad slimnieks atmodies, to var nolikt siltā gultā, sa-

segt, dot dzert siltu tēju, kafiju, vīnu.
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Bet ari tad vēl jānovēro, ka_ neatgriežas bezsamaņas

stāvoklis. Tanī gadījumā atkal jāķeras pie mākslīgas el-

pošanas.

Siltuma un saules dūriens rodas no ķermeņa

pārkarsēšnas.

Palīdzība. Drēbes noģērbt, dot dzert daudz auksta

ūdens (ja nevar dzert, liet ar klismām, uz galvas aukstu

kompresi. Ja neelpo, jāķeras pie mākslīgas elpošanas. Vē-

lāk var dot kafeju, tēju.

Zibeņa spēriens. Ja zibens cilvēku tieši ķēris, tad

pa lielākai daļai seko nāve. Ja cietušais tieši nav ķerts,
bet zibens iespēris kautkur tuvumā, tad rodas smadzeņu

satricinājums, trieka, cietušais nevar runāt v. t. t. Pie uz-

cītīgas kopšanas un ārstēšanas šos traucējumus bieži iz-

dodas novērst. Pirmā palīdzība pie bezsamaņas stāvokļa

ir mākslīga elpošana, kā ari sirds darbības uzlabošanas

līdzekļi (kampars, ēters). Ja uz ķermeņa ir apdeguma vā-

tis, tad ar tām jāapietas kā ar parastām deguma brūcēm.

Lai izvairītos no zibeua spēriena, ieteicams negaisa

laikā nemeklēt patvērumu zem kokiem, nestāvēt pie at-

vērta loga vai elektrisku vadu tuvumā un nesarunāties pa

tālruni.

Elektriska strāva

Ja cilvēks pieskaras elektriskiem vadiem un tiek no

tiem pierauts, tad vispirms ir jāpārtrauc elektriskās strā-

vas iedarbība uz viua ķermeni. Pie tam jāievēro sekošais:

1) Vados, kuriem viuš pieskāries, jāizslēdz elektriskā

strāva, lietojot tuvāko izslēgu, aizsargu vai pārraujot pašu
elektrisko vadu ar sausa, nemetāliska priekšmeta palīdzī-

bu, koka gabalu, kārti vai pār vadiem pārmestu virvi.

2) Glābējam, lai izvairītos no elektriskās strāvas, jā-

nostājas uz sausiem dēliem, sausām drēbēm untml., ne-

metālisku pamatu, vai jāuzvelk kājās gumijas kurpes (ka-

lošas).

6) Glābējam rokās jāuzvelk gumijas cimdi vai rokas jā-

aptin ar sausiem drēbes (ari apģērba) gabaliem; katrā zinā

jāsargās piedurties pie apkārtējiem metāliskiem priekš-
metiem.

4) Cietušo mēģina pacelt no zemes un atsvabināt no

vadiem. Pie tam cietušais jāsatver aiz drēbēm, pēc iespē-

jas izvairoties pieskārties kailām ķermeņa dalām. Ja cie-

tušais ar roku satvēris vadu, tad glābējam, kura rokas iz-

olētas ar gumijas cimdiem, cietušā pirksti viens pēc otra

no vada jāatbrīvo. Pa lielākai daļai pietiek cietušo pa-
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celt no zemes, jo caur to elektrisāk strāva uz zemi tiek

pārtraukta.

Nespeciālista sniegta palīdzība var dot panākumus neap-

draudot paša glābēja dzīvību, pie elektriskām ietaisēm, kur

pielietotie spraigumi nepārsniedz 500 v., piem. elektrisko

tramvaju ietaises, apgaismošanas vadi dzīvokļos v. t. t.

Kur darīšana ar augstāku spraigumu, tur steidzīgi jā-

ziņo tuvākā šīs elektriskās iekārtas pārvaldē, kā ari jā-

sniedz cietušām ārsta palīdzību. lekārtas ar augstu sprai-
gumu parasti tiek apzīmēta ar sarkanu zibenbultu.

Ja cietušais zaudējis samanu, tad tūliņ jāgriežas pēc
ārsta palīdzības, bet līdz tam jārīkojas sekoši:

1) Labi jāvēdina telpa, kurā cietušais atrodas.

2) Cietušais jāatbrīvo no visiem ķermeni cieši aptvero-
šiem apģērbu gabaliem, kā apkaklītes, jostas, krekla

un tml.

Cietušo atgulda uz muguras, pie kam zem pleciem un

galvas paliek spilvenu, vai savīstītas drēbes tā, lai cie-

tuša galva atrastos mazliet zemāk.

3) Ja elpošana ir kārtīga, tad cietušais rūpīgi jāuzrauga,

neatstājot to vienu, kamēr viņš nav atguvis samaņu. Tā-

pat nedrīkst tam liet mutē nekādus šķidrumus.

4) Ja elpošana pārtraukta, vai vāja, tad jāizved māk-

slīga elpošana. (Sk. to!).

5) Mākslīgu elpošanu turpina līdz kamēr iestājas da-

biskā elpošana. Tomēr ari tad vēl cietušais ilgāku laiku

jāuzmana. Ja darbiskā elpošana neiestājas, tad mākslīga
elpošana jāturpina, līdz kamēr ierodas ārsts, bet katrā

ziņā vismaz 2 st., pēc tam tik var atmest atdzīvināšanas

mēģinājumus.

6) Ja cietušais dabūjis ievainojumus, pleta, kaula lū-

zumu, tad rīkojoties ar cietušo šis apstāklis sevišķi jā-
ievēro.

7) Kājas var laiku pa laikam norīvēt ar asu siltu drēbi,
vai ari ar suku.

8) Pēc samaņas atgriešanās cietušais jāatstāj guļus vai

pusguļus un jāizsargā no pārāk straujām kustībām.

Kur cietušais dabūjis deguma brūces, un ja ārsta pa-

līdzība nav sasniedzama, tur jārīkojas sekoši:

DGlābējs nedrīkst pieskārties deguma brūcēm ar netī-

ram rokām, bet tās iepriekš rūpīgi ar siltu ūdeni un zie-

pēm jānomazgā. leteicams rokas noberzēt ar tīru spirtā sa-

mērcētu drēbi (pēc tam tās nav jānosausina).

2) Uz mīksta > pārsējama uzliek bora smēri un ar to

apklāj sarkanās un uzpampušās vietas, un viegli pārsien.
_

Ja radušās tulznas, tās neaizkar, bet slimas vietas par-
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klāj ar DermatoJ-vazelinu. Tālāk sedz ar vati un bindi.

Vispār ieteicams rīkoties tāpat kā pie parastas apdedzi-

nāšanās un applaucēšanās.

Mākslīga elpošana (elpināšana).

1) Jāpārliecinās, vai elpošanas rīkle tīra, vai mēle ne-

aizsprosto ieeju rīklē. Ja tas būtu noticis, tā jāizvelk un

pa elpināšanas laiku jāpietur; 2) jānovelk drēbes, kas va-

rētu traucēt izdarīt vajadzīgās kustības un jāpaliek zem

muguras, lai krūtis būtu augstāk un galva nokārtos uz

leju. Parastais mākslīgās elpošanas veids ir šāds. Cietušo

nogulda uz muguras un paliek kaut ko ne visai augstu zem

pleciem. Tad divi cilvēki notupas slimniekam katrā pusē
un saņem katrs vienu roku tādā veidā, ka viena roka at-

rodas virs elkoņa locītavas, otra — zem elkoņa locītavas.

Pie komandas saucieniem «viens» abas rokas reizē atliec

aiz galvas. Tādā stāvoklī rokas patur 2—3 zekundes un tad

pie komandas «divi» rokas atkal nolaiž un piespiež pie
krūšu kurvja. Minētās kustības ar vienādu ātrumu atkār-

to 16 līdz 18 reizes minūtē. Šo mākslīgas elpošanas veidu

var izdarīt ari viens cilvēks, tikai tad viņam jānostājas
cietušām aiz galvas, jāsaņem abas rokas un jārīkojas tā-

pat, kā jau tika aizrādīts. Smagā nelaimes gadījumā, kad

cietušajam rokas lauztas, augšminēto mākslīgās elpošanas
veidu pielietot nevar, bet dara tā: palīdzības sniedzējs no-

tupās tā, lai cietušā kājas atrodas starp viņa kājām. Ar

rokām viņš saspiež krūšu kurvi, turot rokas tā, kā īkšķis
nāktu tai vietā, kur krūšu kauls beidzas, pārējie pirksti
ribu starpās. Pie krūšu kurvja stipras saspiešanas gaiss

no plaušām tiek izdzīts. Kad tas izdarīts, rokas ātri at-

rauj no krūšu kurvja nost — krūšu kurvis atkal izplēšas

un līdz ar to izplēšas ar plaušas. Atkārtot vienādā ātrumā

16 līdz 18 reizes minūtē.

Kaula lūzumi. Lauztā vieta nekavējoši jāatsvabina

no apģērba vai apaviem, pie tam jārīkojas loti uz-

manīgi, jo mazākā neuzmanība var būt par cēloni asins-

vadu un nervu bojājumiem un vēlākai kaula nepareizai sa-

augšanai. Ja pie sarežģītiem lūzumiem bojāts ari kāds

asins vads un rodas asiņošana, tad tā jāaptur kā agrāk
sacīts, un loceklis jānoliek mierīgā stāvoklī. Ja cietušais

jāpārnes, tad tas izdarāms ar sevišķu rūpību. Tādos gadī-
jumos lauztajam loceklim vislabāk aplikt šinas pārsējumus,
kā tas redzams no zīm. 7. Par šinu var izlietot gludu

dēlīti, biezu papi, bet ja tie nav pie rokas, — citus līdzīgus

priekšmetus, ari spieķi, Hetus sargu v. t. t. Lauztajam lo-

ceklim abās pusēs pieliek šinas un tad pārsien. Ja saites
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4. zīm.

5. zīm.
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6. zīm.

nav dabūjamas, var lietot kaut kuru drebēs gabalu, pat
kreklu, saplēšot to strēmelēs.

7. zīm.

Pie galvas kausa bojājumiem slimnieks uzmanīgi

jānogulda, izsargājoties no 'katra niecīgākā satrici-

nājuma. Galva jāatbalsta drusku uz augšu, neļaujot tai

noslīdēt uz sāniem. Ja cietušais zaudējis samanu, tad ne-

drīkst to modināt ar stipriem ožamiem līdzekļiem, bet jā-

pakar virs galvas (nelikt virsū!) ledus pūslis, vai jāuz-
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liek aukstā ūdeni samērcēta komprese. Ja tāds slimnieks

ir jāpārnes, tad tas jāizdara ar vislielāko rūpibu, jo vis-

mazākā smadzeņu satricināšana var būt kaitīga.

Mugurkaula un iegurņa kaula lūzuma ir vissmugā-
ikie, un tiem bieži seko nāve. Līdz ārsta atnākšanai

vai nogādāšanai uz slimnīcu, cietušais jānogulda loti rūpīgi,

izsargājoties no katra satricinājuma un kustības.

Izmežģījumi. Galvenās pazīmes: stipras sāpes lo-

cītavā pie katras mazākas kustības, locītavai nedabisks iz-

skats un nespēja locekļus kustināt. Izmežģītā vieta parasti

stipri pietūkst.

Izmēžģītā locītava līdz ārsta atnākšanai jātur mierā, jā-

apliek ar ledu, vai aukstu kompresi. Pēc ārsta sūtīt cik

iespējami ātri.

Saišķu izstiepšana notiek pie locekļu sašķiebšanās,
smaigas nastas celšanas, pie kāda priekšmeta meša-

nas, pie neizdevīga lēciena v. t. t.

Svešķermeņi. Zem šī nosaukuma saprot mazus ku-

kainīšus, gružus, putekļus v. c, kuri iekļūst kaut kādā or-

gānā, kā: degunā, acī, ausī, elpošanas rīklē v. c. Te viņf
izsauc dažādus traucējumus, tādēļ tie jādabū visādā ziņā
no organisma ārā.

Ja svešķermenis būtu iekļuvis degunā — to mēģina
izdabūt ārā, kairinot gļotādu, t. i., izsaucot šķavas. Ja tas

nelīdz, tad griezties labāki pie ārsta, —
bet nemēģināt_ to

izvilkt ar kaut kāda asa priekšmeta (pinceti, standziņām)
palīdzību.

Ari ausī var iekļūt dažādi priekšmeti. Bērni rotaļājo-
ties iebāž ausī ķiršu kauliņus, akmentiņus, podziņas v. t. t.

Pieaugušie kādreiz iebāž viņā vati par dziļu, daudzreiz ie-

kļūst ausī ari kāds kukainis. Ari šeit jāaizrāda, kā asus

priekšmetus pie svešķermeņa ārā izvilkšanas nedrīkst

lietot, jo bieži notiek, ka aizgrūž priekšmetu vēl tālāki, un

var ievainot bungu plēvīti. Vajaga mēģināt izkratīt to

ara. To dara šādi: sagriež galvu uz cietušās auss pusi
un stipri uz to pašu pusi krata. Ja ausī iekļuvis kāds ku-

kainītis, tad vajaga pagriezt galvu uz sāniem un ļaut lai

kukainītis izlien ārā. Ja aizrādītie paņēmieni nedotu apmie-

rinošus rezultātus — griezties pie ausu ārsta.

Loti bieži atgadās, ka acī iekļūst kāds gruzis, mazs

ogles gabaliņš, zāģu skaidas, dzelzsskaid'iņas un citi tamlī-
dzīgi priekšmeti. Acs stipri sāk asarot, pat sāoēt. Tādēļ
tūliņ mēģina viņā iekļuvušo ķermeni izņemt. To dara tā:

aizķer ar tīriem pirkstiem augšplakstiņa skropstas un tā-

dējādi novelk augšējo plakstiņu uz leju tiktāl, ka viņš ap-

sedz apakšējo. Tā patura dažas zekundes, jo sākas stipra
asarošana, un var notikt, ka pa acs šķirbiņu līdz ar asarām

iznāk uz āru ur iekļuvušais ķermenis. Ja tas nelīdz, liek
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cietušām skatīties uz augšu, pie kam apakšējo plakstiņu
velk uz leju, ja šeit svešķermenītis nebūtu saskatāms, tad

liek cietušām skatīties uz leju, pie kam kreisās rokas rā-

dītāja pirkstu uzspiež uz augšējo plakstiņu un ar labās ro-

kas palīdzību saņem augšplakstiņa skropstas un velk uz

leju, caur ko plakstiņš tiek atvilkts tālu nost no acu ābola

un tad veikli apgriež to uz kreisās rokas rādītāja pirkstu.
Ja svešķermenis nu būtu redzams, tad saslapināt tīra ka-

batas lakatiņa stūrīti, vai vates gabaliņu tīrā vārītā ūdeni

(labāki borskābes atšķaidījumā) un noslaucīt nost. Ja viss

tas nepadodas izdarīt, paņem tīru bļodu ar remdenu vārītu

ūdeni un likt slimniekam saspiest pašu degunu un iemēr-

cēt seju ūdenī. Ari ūdenī turēt vaļā un mirkšķināt. Ro-
kām jābūt tīrām.

Ja svešķermenis būtu iekļuvis radzene (dzelzs pu-

teklītis), kas bieži notiek strādājot pie dizelzsdarbiem, tad

jāgriežas pie ārsta speciālista, jo to izdabūt var tikai ar

magneta palīdzību. Līdz ārsta sasniegšanai ieteicams uz-

likt uz aci kompresi.
Ja ēdot, jeb rotaļājoties bērni būtu aizrijušies (ar pu-

pām, zirņiem, pogām v. t. t.) mi ja svešķermeni tūliņ nevar

izdabūt ārā, jāsauc nekavējoši ārsts. Līdz ārsta atnākša-

nai jākairina rīkles gals ar uztītu vates kušķīti spalvas

kāta, zīmuļa galā (ja tā nav pie rokas, var ari ar pirkstu),
izsauktu vemšanu, pie kam stipri dauza muguru (starp lāp-
stiņām). Ar asu priekšmetu palīdzību nemēģināt izvilkt,
jo var iegrūzt vēl dzļāk.

Saģiftešanas un pretģittis.

Ja ir aizdomas, ka cilvēks saģiftējies, vispirms jārūpē-
jas par to, lai jau līdz ārsta atnākšanai organismā iekļuvušo

ģifti dabūtu ārā jeb ari ar citiem līdzekļiem neitralizētu,
t. i., padarītu nekaitīgu. Gifti, kura iekļuvusi organismā

caur muti, var ārā izdabūt ar kuņģa skalošanu (tas līdz

tikai tad, ja ģifts organismā atradusies ne visai ilgi), vai

dažādiem vemšanas līdzēkliem. (Jādod dzert daudz silta

ūdens, piens, vai kausēts sviests —
tikai ne pie saģiftē-

šanās ar fosforu. Ja šie līdzekli kādreiz nebūtu pie rokas,

tad vemšanu var izsaukt, kutinot rīkles galu ar pirkstu vai

spalvu). Ja ģifts jau pārgājusi zarnās — nepieciešami iz-

darīt klismu, dot caurejas līdzekļus (pie fosfora saģift.
nedot rīciņa eļļu, ja asiņošana, nedot kalomeli). Atviegli-
noši darbojas ari dažādi svīšanas līdzekļi.

Klātpieliktā tabelē ir atzīmētas ģiftis, ar kurām visbie-

žāk notiek saģiftēšanās. Aizrādītas ari saģiftēšanās parā-
dības un kā sniegt pirmpalīdzību līdz ārsta atnākšanai, va!

līdz ārsta atnākšanai, vai līdz cietušā nogādāšana slimnīcā.
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Saģiftēšanās
simptomi
un

pirmā

palīdzība.

Ojftis

Saģiftešānās
pazīmes

Pirmpalldzība

lapekļa

skābe

Vieta,
kur

pieskārusies
slāpekļa
skābe,

noplaucēta.

Dzeltena

krāsa.

Vieta

noplaucēta:

nokrāsa
balta.

Vieta

noplaucēta—nokrāsa

melna.

Sāpes

tukšumos,

stipras

galvas

sā-

pes,

reibonis,

drebuli,

vāja

sirdsdar-

bība,

grūta

elpošana.

Dot

dzert

daudz

ūdens,

neitralizēša-

nai

dedzināto

magnēziju.
Rīkoties

tāpat.

Rikoties
tāpat

Kuņģa

skalošana
ar

pienu.

Pie

vājas

sirdsdarbības

kampara

iešlakšana,

Ja

no

karbolskābes
izcēlies

apdedzi-

nājums,
tad

to

nomazgāt
ar

liru

zodā

ūdeni.

ālsskābe ērskābe. tarbolskābe. ikabeņskabe.

Augšminētie
simptoma
un

stiprs

nieru

iekaisums.

Simptomi

augšminētie.
Stipra

mutes

un

kuņģa

noplaucēšana.

Stipri

audu

bojājumi,

vemšana,
asi-

ņaina

caureja.

Nieres

iekaisušas.
Mī-

zali

neatdalās.

Asins

tecēšana

pa

'iepjakmens.
ods.

Rīkoties

tāpat.
Dot

daudz

dzert.

Dot

dzert

etiķūdeni
un

ūdeni

ar

ci-

tronsulu.

Pienu
un

ellas,

glotvielas

Vemšanas

līdzekli.

Iekšā

dod

dedzi-

nāto

magnēziju
un

5—

10%

natr.

sub-

sulfurat.

šķīdumu.

)pijs.

degunu.

Sākumā

uzbudinājums,
vemšana,
ha-

lucinācijas.
Seja

no

asinsvadu
izplē-

šanās

sarkana.
Ari

šis

stāvoklis
pār-

iet.

Pēc

tam

nogurums.
Dziļš

miegs.

Sirdsdarbība
vāja,

elpošana

smaga.

Pulss

rets,

nepareizs.

Miesai

zilgana

Kuņģi

skalot
ar_

2%

kali

hypermun-

gauicums.
Iiekšā

dod

taninu.

Ja

sa-

ģiftēšanās

notikusi

caur

iešlakšanu

zem

ādas
—dod

dzert

stipru

kafiju

berzē

ādu,

neļauj

aizmigt.

Pie

grū-

tas

elpošanas
dod

ieelpot

skābekli.
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Slimnieku transports.

lekams slimnieku kaut kur transportē, jāaptur asiņošana,
ja tāda būtu bijusi vai jāuzliek cietušām loceklim šinas

pārsējums, ja būtu lūzis kauls. Transportam var lietot spe-

ciāli pagatavotas nestuves, vai ja tās nav pie rokas, tad

viņu vietu var izpildīt trepes, dēlis, sols un citi tamlīdzīgi
priekšmeti.

Uz ātru roku pagatavotām nestuvēm uzliek kaut ko

mīkstu (sienu, skujas, mēteli), lai slimniekam būtu ērtāki

gulēt, ievainotais loceklis sevišķi rūpīgi jānoliek, ja to va-

jadzīgs augstāku atbalstīt, pabāzt zem tā drēbes, vai citu

ko. Nest mierīgi — nekratīt.

8. zīm.

Vislielākos nelaimes gadījumos mēģina slimnieku piecelt.

Vislielāko nelaimes gadījumos mēģina slmnieku pie-

celt: palīdzības sniedzējs notupas aiz muguras un uzmanīgi

saņem cietušo zem padusēm un pacel, lai redzētu, vai nav

bojāta augšējā ķermeņa dala. Ja slimnieks pats varētu iet,

tad viņa pārvešanu izdara ta, ka tas aizrādīts uz zīm. 11.

Ja izrādītos, ka cietušais pats nevar paiet, bet ievai-

nojums nav visai smags, tad viņa pārnešanu var izdarīt
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viens vai divi cilvēki tā, kā tas redzams uz zīm. 12., 13,

un 14.

Ja būtu 3 personas, kas varētu pie pārnešanas būt pie-

palīdzīgas, tad divi nes cietušo. Nešanu, ja rokas veselas

9. zīm.

var izdarīt tā: abi nesēji saņem rokas un uzsēdina uz tām

sļimnieku tā, lai tas uz viena pāra sēdētu, bet uz otra stu-

tētu muguru. Pats slimnieks apliek abas rokas nesējiem ap

kaklu. Trešais nesējs apņem slimnieku ap vidu un pārliek
vienu slimnieku roiku sev a>p kaklu, to pieturot, ja saslimusi

kāja, nes slimo locekli.

B. Miesas kopšana un tīrība.

Galvas utis: īsi jānogriež mati un sīkās gnīdas jā-
mēģina iznīcināt mechaniskā ceļā. Galvu der 2 līdz 3 reiz.

nedēļā pārmazgāt ar etikūdeni, jeb zoda ūdeni. Ja tas ne-

līdz, vairāk reizes iesmērēt ar:

01. petrol. 20,0;
01. olivar

Bals. peruv. ac. 10,0;
Ds ārīgi.
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Pēc iesmērēšanas galvu uz vienu dienu jānotin ar vil-
nainu lakatu. Otrā dienā galvu pārmazgā ar ziepju spirtu.

Drēbju utis. Drēbes jāizsutina karstos, garaiņos jeb
bencina tvaikos. Veļu iespricēt ar stipru smaršu vielu:
00. anisi 30,0, alkoholi 70,0. Ja radusēs ēde, smērēt ai

ellām jeb citām tauku vielām (var ari nesālītu sviestu).

Simtkājenes. (Morpiones) smērēt vakaros slimās

vietas (sevišķi spalvainās — šekumu, 'paduses v. c.) ar

balto dzīvsudraba smēri. Ar smēri nepārspīlēt —■ var ra-

sties ēde, kura gan bieži pati no sevis pāriet. Smēri pēc

2—3 dienām ar ziepēm nomazgā. Var slimās vietas mazgāt
vienkārši ar petroleju.

Vispār pie utīm, blusām v. c, nepieciešami drēbes un

gultas veļu iznest biežāki laukā, saulē, vējā un atstāt tin

pēc iespējas ilgāki un biežāki.

Mazasinība. Pazīmes: bālums, nogurums, galvas sā-

pes, ēstgribas trūkums. Vispirms būtu griežama vērība

uz noteiktu dzīves veidu. Jārūpējas, lai noteiktās stundās

slimniekam — skolēnam, būtu pieietams svaigs gaiss un

saule. Loti labas ir gaisa vannas. — slimniekam liek priekšā
siltās dienās dažas stundas uzturēties laukā, paēnā kailam.

Jārūpējas, lai kaut kas tiktu uzēsts ik pāris stundas. Barībā

pirmā vietā vienmēr būs saknes, augli un piens. Loti labi,
ja iespējams katru ritu sarīkot remdenas (ne aukstas!)

vannas. Pēc vannas jānorīvējas ar tīru drēbju birsti, ka-

mēr paliek silti. Norīvēšanos var savienot ar dažādiem vin-

grošanas paņēmieniem. Pēc skolas darbiem, ja skolēns

noguris, sūdzas par smagu galvu — iebaudāmas pusdienas
un tad jānoliekās uz 20 minūtēm atgulties. Pēc tam jā-

izģērbjas pilnīgi un atkal izvedama norīvēšanās ar birsti:

kad tas padarīts, var noslaucīties ar mitru dvieli. Jāgādā
par kārtīgu miegu, jo tikai miegā aug jaunās smadzenes.

Inteliģents darbs ilgāku miegu nekā fizisks. Ja viss

tas nelīdz, jāgriežas pie ārsta.

Kašķis. Slimnieks sūdzas par niezi. Uz ādas redzami mazi,
kniepadatas galviņas lielumā paaugstinājumi. Pēdējie vis-

pirms parādās pirkstu starpās, tad elkoņu locītavās iekš-

pusē un vispār tajās ķermeņa dalās, kur mazāks apspalvo-
jums. Vietām redzamas pat garenas švītriņas — celi pa

kuricm virzas kašķa infekcija.

Ārstēšanu iesāk, liekot slimniekam pieņemt vispirms
vannu ar zaļām ziepēm. Pēc tam visu miesu jāierīvē ar

Vilksona smēri. lerīvēšanos izdara kādus četrus vakarus
no viietas. Piektā dienā atkal jāņem vanna ar zaļām zie-
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pērn. JāDārmaina veļa un drēbes, kuras labāki ja iepriekš
desinficētas. Jāmaina ari visa gultas vēja. Pretējā gadī-
jumā kašķis var atkārtoties. Ja tas noticis, ārstēšanās jā-

atkārto. * II

Novilktā veļa un drēbes jādesinficē jeb jāizvāra, ci-

tādi var atkal piemesties kašķis. Tas pats jādara ar

gultas drēbēm.

Sliktākā gadījumā ja desinfekciju pilnīgi neiespējami iz-

vest
— visas drēbes jāizliek laukā vējā, saulē vai salā uz

dažām dienām.

Vilksona smēres vietā var lietot ari citus preparātus,
Kuru priekšrocība būtu tā, ka viņi nesmērē veļu.

Augoņi — suņu naglas. Sākas kā maza maza finīte, kura
dažās dienās izveidojas par lielu sāpošu augoņu. Labākais

jau pašā sākumā slimā vietā uzlikt 70° spirta kompresi. Ja

augons jau liels, tas jāpārklāj ar 10° Ichtvola smēri un vēl

jāuzliek mālu ūdens komprese. Pēdējo vajaga bieži mainīt.

Skolas aptieka

70° spirtu (spiritus vini) 200,0

Bcncinu 100,0

Zalmiaka spirts 30,0
Tct. jodl 50.0

Tct. valerianae (valeriana tinctura) 30,0
Vati 200,0

Ferrisesquichlorati sali 10,0

01. camphorat. forte — kastīti ar 10 ampulām.

Marli kompereses — 2 kv. metru.

Marli bindes 6 cm. platas — 4 bindes.

Marli bindes 3 cm. platas 3 bindes.

Collodiums #

.
20,0

01. ricini , . . . 50,0
Tannalini (pret caureju) 0,3 10 pulv.

Pret caureju loti līdz biezs melleņu ievārījums — jāēd

katrā zinā ogas.

Burava šķidrums (80% — kompresēm 1 ēd. ka-

roti uz glāzi ūdens) 200,0
Borskābe (kompresēm 3%! šķidrums) 20,0
Ac carbolicum • 20,0

Kal. hypermaganicum 10,0
(No 1% šķidruma ņem 1 tējkar. uz glāzi ūdens —

skalošanai). ,i



67

Hydrogeti. peroxidarum 200,0

(1 ēd. karoti uz glāzi ūdens — rīkles skalošanai).

10% ungn ichtyoli (Ichtyola smēre) 30,0

Ka izsargāties?*)

A. No saaukstēšanas un tas sekām.

1. Sakarsušām nelietot aukstu ūdeni un izsargāties no

straujas atvēsināšanās un uzturēšanas caurvēja.

2. Ģērbties, piemērojoties katrreizējiem laika un darba

apstākļiem, piegriežot sevišķu vērību tam, lai kājas nebūtu

valgas.

3. Neapmeklēt bez vajadzības slimnieku un nenākt ar

viuu tiešos sakaros.

4. Pēc satikšanās ar slimnieku un ari pirms ēšanas un

dzeršanas vajag nomazgāt rokas ar ziepēm un muti iz-

skalot ar siltu vieglu sāls ūdeni.

5. Ja miesas temperatūra ir augstāka par 37,5—38°,

slimniekam jāpaliek gultā un vajādzības gadījumā jāizsauc
ārsts.

6. Slimniekam jāizsargājas no saaukstēšanās un tādēļ
slimības laikā nav jāatstāj istaba. Dabiskās vaiadzības ne-

kāda ziņā neizdarīt aukstos koridoros un aukstās atejas
vietas. So noteikumu neievērošana var izsaukt loti nopiet-
nus sarežģījumus slimības gaitā.

7. Lai neapdraudētu citu veselību, slimniekam: a) sa-

runājoties un elpojot jāturas pienācīgā attālumā no citiem
cilvēkiem, b) klepojot aizsegt muti ar kabatas drānu, c)
spļaut traukā ar ūdeni. Spļaujamo trauku laiku pa laikam
izplucināt ar vārošu ūdeni.

8. Slimniekam visā slimības laikā jālieto sevišķi trauki,
kuri, mazgājami atsevišķi, pirms mazgāšanas paturot tos

kādu laiku vārošā ūdenī.
9. Pēc izveseļošanās drēbes un telpas pamatīgi jā-

izvēdina.

B. No tuberkulozes un citam slimībām.

1. Nespļauj uz grīdas, trepēm, trotuāriem, neciet, ka

citi to dara; ja tas tomēr notiek, tad krēpas jāpievāc, ie-

kams tās vēl nav izžuvušas. Istabās grīda jāmazgā vismaz

1 reizi nedēlā pamatīgi.

*) Pēc Latv. slimo kasu savienības izdotiem aizrā-

dījumiem. Tāpat ari iepriekšējā gabaliņā lietota šīs kases

izdotā literatūra.
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2. Neklepo savam tuvākam virsu — klepo kabatas

drāniuā; neskūpsti neviena, ja tev klepus.

3. Mazgā bieži savu ķermeni, sevišķi rokas.

4. Nedzer šņabi, alu — alkohols dārgs un nav barības
viela.

5. Guli pietiekoši — miegs dod spēku. Jo vairāk darba

— jo vairāk miega.

6. Vēdini bieži savu istabu.

7. Vingro brīvā gaisā.

8. Iznīcini tuberkulozes baktēriju. Krēpas
— vienmēr spļauj spļaujamā traukā, kurš satur dažas ka-

rotes karbolūdens. Ārpus dzīvokļa lieto kabatas spļaujamos

trauciņus. Šos trauciņus tīra —
novārot piecas minūtes

ūdenī.

Kabatas drānas, dvieli, krekli, palagi no diloņa slimnie-

kiem jānovāra —
vārot baktērijas tiek iznīcinātas. Kabatas

lakatiņi bieži jāmaina.

Diloņa slimnieku dzīvoklis, drēbes
—

laiku pa laikam

jādezinficē — seviķi pēc nāves.

N. Liepiņš

Kā padarīt glītas skolas apkārtni un skolas telpas.

Netīrs skolas pagalms, neaizsegtas netīrumu bedres,
kūtis v. t. t. padara skolas apkārtni nepatīkamu. Tāpat
skaistākā klase var daudz vēl mantot, ja tanī atradīsies viens

otrs zaļš augs. Neglīto vietu aizsegšanai noder ilggadīgi
krūmi. Tomēr, kamēr tie izaug, paiet ilgāks laiks. Lai

visu šo laiku nebūtu jāskatās netīrumu bedrēs, tad var rī-

koties sekoši. Neglītajām vietām aizstāda priekšā ilggadī-
gus krūmu veidīgus augus (saraksts A), bet tad aiz tiem
(virzienā uz ziemeļiem no šiem krūmiem) iedēsta ātri

augošus viengadīgus augus (saraksts B). Šo otro stādī-

jumu atkārto ik vasaras tik ilgi, kamēr nav pietiekoši iz-

auguši ilggadīgie krūmi.

Istabas augiem (klases ziemas dārzam) sarakstā C at-

zīmēju izturīgākos augus, kuri pie reizes panes ari zemāku

temperatūru, gadījumos, kad svētdienās piemirstas klasi

iekurināt.

Lietoju latiņu nosaukumus, tāpēc ka parasti latvisko no-

saukumu nav, vai ari loti bieži vienu un to pašu nosau-

kumu lieto vairāku augu apzīmēšanai.
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A. Auri ilggadīgi, koksnaini, arejo vietu dekorēšanai.

1. Ampelopsis quiuquefolia. Ampelopsis jeb
meža vīns. Tīteņu augs ar skaistām lielām uz 5 dalām šķel-
tām lapām, kuras rudenī paliek sarkanas un tai laikā stāds

pieņem viskrāšņāko izskatu. Izaug līdz 10 mtr. augsts un

ar savām vītnēm pieķeras pie mazākiem sienas nelīdze-

numiem. Aug kā dienvidu, tā ari ziemeļu pusē; zemei jā-

būt spēcīgai; nepanes aukstu, mitru apakškārtu; salā drošs.

Pavairo no koksnainiem spraudekliem ar 3—4 pumpuriem,
vai noliekšņiem. Loti noderīgs vecu neglītu sienu de-

korēšanai.

2. Sambucus. Klieders, plieders. Krūmājs līdz

4 mtr. augsts, šķeltām lapām, melnām vai sarkanām ogām.

Pavairo atdalot no veciem krūmiem jaunos dzinumus vai

ari no sēklām. Noderīgs ēnainu vietu dekorēšanai, var lie-

tot ari dzīvžogam ēnainās vietās. Lapu smaka nav pa-

tīkama.

3. Lonicera. Saussserži. Vairāk izplatīts Lonicera

tatarica, kā krāšņuma krūms. Izaug līdz 3 mtr., rozā zie-

diem un iesarkanām ogām. Loti panesīgs krūms. Pavairo
ar ceru dalīšanu. .

4. Viburnum. Irbenājs. Savvaļā aug lapu mežos,
gāršās. Zied baltiem un rozā ziediem. Audzināms pusēnā.

Pavairo ar noiocījiiniiem un sēklām.

5. PhiJadelphus Jasmins. Visiem pazīstams un

iecienīts krūmājs. Bez dekorācijas dod ari baltus smaršīgus

ziedus. Padodas visās zemēs, tikai ne visai mitrās. Aug
ari ēnainās vietās, bet zied labāk saulainās. Pavairot da-
lot krūmājus vai ar noliekšņiem.

6. Sy ringa. Ceriņi. Visiem pazīstams krāšņumkoks
zilganiem, lillā, vai baltiem ziediem. Aug saulainās vietās.

Loti labi panes apgriešanu. Pavairo no sēklām un atdalot

jaunus stādus no veciem ceriem.

7. Thujaoccidentalis. Dzīvības koks, tūja. Augs
no Amerikas. Pieder pie skuju kokiem ar mūžīgi zaļām
lapām. Izaug kokveidīgs, bet loti labi padodas griešanai,
tāpat dekorativos nolūkos ar griešanu to varam noturēt

cik augstu vien vēlamies. Krāšņs dekorativs augs ari zie-
mā. Pavairo no sēklām. Panes diezgan stipru ēnu.

B. Viengadīgi lapu augi ārējo vietu dekorēšanai

ļ. Helianthus annuus. Saules puķe. Visiem

pazīstams augs. leteicams sēt lielākās grupās saulainā
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vietā. Pavasarī jāsēj nolemtā vietā. Ja .grib dabūt agrāku

dekorāciju, dēsts iepriekš jāieaudzē podiņos un tad pēc

salnām jāizstāda. Jāuzmana, lai zeme, izņemot stādu no

podiņa, paliktu pie saknēm.

2. Caiill a b i s gigan te a. Milzu kaņepe. Līdzīgs

mūsu parastai kaņepei; spēcīgā zemē un saulainā vietā iz-

aug līdz 4 mtr. augsta un atstāj pilnīgi krūmāja iespaidu.
Ja grib dabūt lielus eksemplārus, jāsēj marta mēnesī podos

pa 2—3 kopā un vēlāk jāizstāda pastāvīgā vietā.

3. Zea japoni c a. Milzu kvieši, kukurūza, turku

kvieši. Viens no skaistākiem materiāliem dekorēšanai, jo
garās lapas dārzu izveidojumiem parasti ir skaisti strīpotas.

Izaug līdz 1—1,5 mtr. Dēsts tāpat iepriekš jāieaudzē
p :dos.

4. Ric īņii s zansibari c n s i s. Brīnuma koks. L;;>

lām platām, dažādās krāsās lapām. Izaug līdz 2 mtr. aug-

stumā ar ļoti platu vasu. Viens no skaistākiem lapu au-

giem, tikai grūtāki izaudzēt kā ieprieškējos, jo sēklas pie
dīgšanas prasa augstāku temperatūru (15—20°) un bieži ga-

dās, ka sapūst.

5. Phaseolus multiflorus. Puķu pupa. Tīteņu

augs ar sarkan-baltiem ziediem, izaug līdz 4 mtr. augsts.

Kā tīteņu augam, vajadzīgi mietiņi- (iraudi sējami maija

mēneša otrā pusē, var izdīdzēt ari podiņos, tad ātrāk da-

būsim stādus un līdz rudenim pat sēklas nogatavosies.

6. Tropaeolum maj v s. Kreses, gaiļu pieši. Tī-

teņu augs ar skaistām lapām un ziediem. Audzējams kā

iepriekšējais, ar to starpību, ka var augt ne tikai uz augšu,

bet ari otrādi, no augšas uz leju, tā tad varam dabūt

skaistu karājošos deķoraciju. Aug saulainā vietā, bet krese

Tropaeolum canariense panes ari ēnu.

7. Humu 1 v s japoni c v s. Japānu apiņi. Ar zaļām
vai raibām lapām, līdzīgi mūsu apiņiem; viengadīgi. Izaug
4—5 mtr. augsti. Dēsti iepriekš jāieaudzē podiņos, maija
otrā pusē jāizstāda pastāvīgā vietā, kā tīteņu augam jā-
piesprauž mietiņi.

C. Iztur gakas istabas puķes skolu te.'pu dekorēšanai.

1. As p i d_i st r a (P1 ecto g y ne). Dzimtene Ķīna un

Japāna. Pastāvīgi zaļš lapu augs. Lapas apm. 25 cm.

garas, tumši zaļas, nāk tieši no apakšzemes stublāja; ziedi

violeti pie pašas zemes; zied reti. Visiem pazīstams deko-

rativs augs un viens no izturīgākiem istabas augiem, kurš
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panes sauso istabas gaisu, putekļus, augsto un zemo tem-

peratūru; viņu var audzēt vistumšākos istabas kaktos. Bet

tas nenozīmē, ka Aspidistra nebūtu pateicīga par labāku

apiešanos ar viņu, — labāka kopšana dos labākus rezul-

tātus, skaistākus stādus. Jāpārstāda pēc 2—3 gadiem; pie

pārstādīšanas jādod leceklu zeme kopā ar lapu. Pavairo

veco sakņāju dalot.

2. Ancuba japon i c a. Zelta koks. Dzimtene Ja-

pāna. Loti izturīgs un skaists krāšņuma augs, lielām, tumši

zaļām ar dzelteniem raibumiem lapām. Ziemā pārcieš
diezgan zemu temperatūru 2—3", vasarā var iznest ārā.

Pavairo no galotnes spraudēkliem pavasarī. Jaunie stādi

jāpārstāda katru gadu, vecākie pēc 2—3 gadi; pie pārstā-

dīšanas jālieto lapu un velēnu zeme. Vasarā jāaplej bieži,
katru dienu, ziemā reti, 2 reizes nedēļā.

3. Evonvmus japoni c a. Evonims, sēdols. Dzim-

tene Japāna., Ķīna. Viens no izplatītākiem istabas deko-

rācijas augiem, tumši zaļām* spīdīgām lapām. Pietiekoši

labi aug pie aprobežotas gaismas, caurvējā, kaktos, kori-

doros c. t. c. Ziemā panes pat vieglu salu (1 —2°), vasara

var turēt ārā pusēnā. Pavairo no spraudēkļiem pavasarī
vai vasaras otrā pusē. Pie pārstādīšanas jādod lecekla

zeme, jālej diezgan bieži.

4. Hed c r a Hel i x. Efe ja. Dzimtene Eiropa. Vis-

pār pazīstams, pastāvīgi zaļojošs vīteņu augs, tumši zaļām,
gludām izrobotām lapām. Loti skaists, izturīgs augs ista-

bas logu dekorēšanai. Panes ziemā I—2", pie augstākas
temperatūras turpina augšanu gandrīz visu ziemu. Zied

pec 40—50 gadiem. Ir speciālas zīžsaknes, ar kurām pie-
ķeras pie sienām. Pavairo no spraudēkliem, kurus var

ņemt ļoti garus 50—60 cm. un tomēr viņi labi iesakņojas.
Pārstāda pavasarī lapu zemē; der piejaukt veca mūra
kaļķa atliekas. Aizsargātā vietā, apliktas ar skujām var

pārziemot ari klajā laukā.

5. Net i v m olean d c r. Oleandcrs. Dzimtene Maz-

azija, kur aug mitrās vietās, upes krastos. Loti vienkārša

audzēšana, ja gribam oleandru izlietot kā lapu koku, bet

ja gribam dabūt ziedus, tad audzināšana ir grūtāka, jo uz-

ziedēšanai vajadzīgs daudz saules, ūdens, spēcīgi stādi.

Ziemā jātur vēsā telpā, apm. pie 4—s°, tā tad var izlietot

koridora dekorēšanai, jo neprasa pa dusas laiku daudz

gaismas; jālej ziemā ļoti maz — vienreiz nedēlā. Vasarā
oleandrs jātur ārā saulainā vietā, jālej bieži un reiz nedēlā
ar šķidriem mēsliem. leaudzē no spraudēkliem ūdenī, —

pudelē.
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6. Ophiopogon. Dzimtene Japāna. Loti izturīgs

un viens no skaistākiem istabas augiem. Audzē krāšņo lapu

dēl, kuras ir līdzīgas grīslim, tikai platākas un ar baltām

vai dzeltenām strīpām. Visu gadu var turēt istabā un pa-

rasti lieto žardinjera, akvārija vai terarija dekorēšanai.

Jādod stipra, spēcīga zeme. Pavairo sadalot vecus cerus.

7. Phormiumtenax. Jaunzēlandes lini. Dzimtene

Jaunzēlande. Skaists lapaugs ar biezām, spīdīgām ļoti ga-

rām (līdz 2 m.) lapām. Pateicoties sevišķi stiprai šķiedrai,
— dzimtenes apstākļos, lieto kuģu tauvas un saišķu paga-

tavošanai, no kā ari cēlies vārds «lini», lai gan ne mazā-

kās līdzības nav mūsu liniem. Sevišķi skaistas pasugas ar

raibām lapām. Ziemā var turēt dzestrā sausā vietā. Va-

sarā jāizliek zālienā. Pavairo no sāņdzinumiem no veciem

ceriem. Jāpārstāda pēc 2—3 gadiem. Zeme jālieto leceklu

ar māliem un rupju granti.

8. Ruscus oculeatus. Augs no Dienvidu Eiro-

pas, kur savvaļā sastopams mežos zem retākiem kokiem,
tā tad augs, kurš panes diezgan stipru ēnu un loti labi no-

der tumšāko vietu dekorēšanai. Pie šā auga lapām redzam

līdzīgu, stublāju izveidojumus — filokladiji. Pavairo vecos

cerus dalot pavasarī. Zeme jādod velēnu, spēcīga. Izaug

ne visai liels, panes temperatūras svārstības.

9. Tradescantia. Dzimtene Gviana. Zālveidīgs
istabas augs ar zaļām, sudrabotām, vai sarkanbalti strīpo-
tam lapiņām. Stublāji, līdzīgi asparagusam, nokarājas uz

leju un tāpēc loti noderīgs puķu galdiņu un ampelu apstā-
dīšanai. Aug lecekla zemē. Pavairo ar spraudēkliem,
kurus sprauž pa 5—6 nelielā podiņā, kurā katrā laikā, —

loti labi pieņemas. Tā kā stublāji ātri zaudē apakšējās
lapas, — veļams, katru gadu nogriezt galotnītes un sa-

spraust no jauna, tad vienmēr mums būs jauni skaisti stā-
di. Sava dzimtenē Gvianā Tradescantia aug purvainās
vietās, tāpēc ari pie mums pa augšanas laiku prasa biežu

stipru liešanu. Jātur siltākās telpās kā visi iepriekšējie
augi.

10. Pialmaca. Palmas. Parasti domā, ka palmas
nākas grūti audzēt istabās, iprasa kopšanu. Ir patiešām
palmas, kuras pie vislabākiem puķkopjiem negrib un negrib
augt un beigās nonīkst, bet toties ir ari sugas, kuras nemaz

neprasa lielāku uzmanību no mūsu puses, kā citi visi ie-

priekš minētie puķu augi. Izturīgākās palmas, kuras varam

pilnīgi audzēt skolas apstākļos ir Dienvidu Eiropas palma
Chamaerops humilis, kā ari Chamaerops excelsa un Aniēri-

kas palma Sabal Adamsoni, sevišķi pēdējā, ja jūs ari ar savu
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nemākulīgo rīcību, gribētu pēdējo nomaitāt, tad tik viegli

jums neizdosies, jo viga var panest sevišķi lielas svārstības,
kā mitruma, tā temperatūras zinā. Minētās palmas nebūt

nav tās skaistākās, jo skaistākās tomēr nebūs piemērotas
skolas telpu un kopšanas apstākļiem. Palmas var pavairot

no sēklām, bet labāki gan būs iegādāties dārzniecībās jeb

puķu veikālos jaunus stādiņus, jo parasti palmu seklas

prasa lielu dīgšanas laiku, augstu temperatūru, t. i., ap-

stākļus nepiemērotus netikai skolas telpās, bet ari kura

katrā dzīvokli.

E.Veilands

Skolas telpu izdaiļošana.

Franču pedagogs A. Ferjers raksta, ka cilvēks, dzīvo-

dams gaišā, skaisti harmoniskā apkārtnē visbiežāk tiecas

darīt labu citiem cilvēkiem, un ari savu dzīvi pūlas skaistu
veidot. Tāpat Ellen Key saka, ka lai pareizi attīstītu bērna

gaumi, izkoptu skaistuma un cēluma sajūtu, nepieciešami

ap bērnu jārada «skaistuma atmosfēra», jāpadara daiļa
bērna apkārtne.

Pievedīšu dažus piemērus, kā to panāk ārzemju sko-

las un valdības.

Anglijā visas lielākās pilsētas paredz savos budžetos se-

višķas, diezgan prāvas sumas, tikai skolu izdaiļošanai. Viņu

mākslinieki radījuši organizācijas, kuru uzdevums angļu
skolu vajadzībām reproducēt un izdot vērtīgākos mākslas

darbus. — Ari Vācijas valdība un pašvaldības šinī virzienā
seko Anglijas paraugam un ikgadus dalu budžeta ziedo

skolu izrotāšanai. Vācu skolu administrācijas rīkojumi ie-

teic skolotājiem piegriezt vērību bērnu estētiskai audzi-

nāšanai, izrotājot skolas telpas ar piem. Teubner'a un Voigt-
lānder'a izdevumiem. Daži muzeji loti lēti un tomēr glīti
izdevuši savu kolekciju reprodukcijas. Beļģijā, sevišķi Ant-

verpene, māksla un daile valda katrā skolā; pagalmā— koki

un puķes, klasēs
— stingri stilā ieturēta izbūve un iekārta,

pie kam sienas rotā freskas. Sevišķu organizāciju uzdevums

priekš skolām izvēlēties reproducēšanai labākās gleznas.
Francijas valdība seko augšminēto zemju paraugam un ne-

atlaidīgi prasa skolu izdaiļošanu, jo bez tā nav domājama
bērna pareiza audzināšana. — Bet visvairāk šajā virzienā
darījusi Zviedrija. Tur skolas lepojās ar orrginalgleznām,
freskām un tēliem. Turīgie pilsoņi tur uzskata par pienā-
kumu nākt valdībai pie skolu izdaiļošanas palīgā un ziedo

skolām vērtīgus mākslas priekšmetus. Vairākas biedrības

spraudušas sev mērķi apgādāt skolas ar Zviedrijas tagad-
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nes mākslinieku vērtīgākajiem oriģināldarbiem un cītīgi to

ari dara. Taisni šai darbu augstajai mākslas vērtībai

J. Jaunsudrabiņš Laivu piestātne
(eļļas glezna)

A. Petrovs Spirgts vējš
(eļļas glezna)

zviedri piegriež lielu vērību un pūlas skolas ielaist tikai

tādus darbus.
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Bet kā ir pie mums?

Mums ir bagāti valsts un pilsētu muzeji, lielas un mazas

privātas kolekcijas; ir mums biedrības ar augsti kultureliem

mērķiem, turīgi komersanti un rūpnieki; ir mākslinieki ar

plaši pazīstamu vārdu... Tas viss mums ir. Tāpat Kul-
tūras fonda rokās saplūst milzu sumas. Tomēr neesmu

dzirdējis, ka privāta iniciative, vai Kultūras fonds būtu kaut

kādi rūpējušies par mūsu skolu izdaiļošanu. Pie Izglītības

J. Bīne Virtuvē

(eļļas glezna)

ministrijas pastāv komisijas, kuru uzdevumos ietilpst māk-

slas veicināšana, tomēr ari šai ministrijai līdz šim vēl nav

izdevies izlaist nevienu rīkojumu, līdzīgu tiem, par kādiem

zino no Vakareiropas zemēm.

Taisnība, mums vēl iet grūti ar skolas telpu uzcelšanu

un piemērošanu skolu vajadzībām — par maz mums brīvu

naudas līdzekļu. Bet nezinu, vai daudz tiek ietaupīts tik

ar to vien, ka pie skolas telpu izveidošanas neprasa liet-

pratēja mākslinieka-pedagoga padomu. Tagad pie skolu iz-

būves vienīgais mākslas un stila lietpratējs paliek sienu krā-

sotājs: krāsas un to sagrupējumus, viņš note'c pec savas
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garšas, dažreiz vadoties no krāsas cenas, un sava acu-

mirkļa garastāvokļa.

Nepaliek labāki, ja klases sienas no griestiem līdz grīdai

apsedz ar dažādām tabulām un kartēm, — caur to skolas

telpu vienmulibas sajūta nemazinās. Mācības līdzekli ir de-

rīgi attiecīgai mācības stundai, bet neko nedod estētiskās

gaumes izkopšanai. Te mi var būt ari izņēmumi. — Dažas

J. Zeberiņš Stāsta ilustrācija
(graf. zīm.)

mācības bildes izstrādātas ar vairāk vai mazāk māksli-

niecisku gaumi. Ir ari gleznu reprodukcijas, bet to nav

daudz... Mākslas darbu uzdevums nav mācīt, bet radīt

daiļuma sajūtu, būt par skaistuma attēlu. Mākslas ražoju-
miem vajaga būt vienkāršiem, bērnam viegli saprotamiem.
To ko saprot tautas vairākums, viegli sapratīs ari bērns.

Daudz atkarājas no paša skalotāja. Nepietiek izvēlēties

gleznu, vai tās reprodukciju, bet nopietni ari jāpadomā, kur

bildi likt, kā ierāmēt, kādu apgaismojumu izvēlēties. Sko-

lotājs palīdz bērnam iedziļināties gleznas saturā, atrast
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mākslinieciski vērtīgas vietas, iemāca, kā saka, «bildi lasīt».

Te nu gan tikai ne garas un garlaicīgas lekcijas!...

Bet ko nu daudz par to runāt, — kā jau minēju, mūsu

mākslas bagātības šobrīd vēl nav paredzētas skolām.

Latvijas skolotajam pašam šinī jautājumā, redzams, va-

jadzēs runāt noteiktu valodu un nekavējoši izstrādāt priekš-

P. Šprenks Elektriskā spēka stacija
(eļļas glezna)

likumu, ka musu skolu estētiskas audzināšanas ziņā tuvināt

Vakareiropai.

Būtu dabīgi, ja lietas nokārtošanu ņemtu rokās Izglītības
ministrija. Materiālās grūtības varētu novērst Kultūras
fonds.• Tam nolūkam ikgadus sarīkotajās mākslas izstādēs

vērtīgākos darbus Kultūras fonds iegādātos reproducēšanai
un izdalīšanai skolām. Vērtīgās mākslas darbu kolekcijas

yarētu_ laiku pa laikam apceļot ari provinci un tur vietējās
iestādes pieiet tuvāki lauciniekam un tautas skolai.
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To nu varētu... Bet no piedzīvojumiem zinām, ka

katrs, ari vērtīgs ierosinājums uzreizi netiek pieņemts, bet

paiet laiks, kamēr cilvēki pie tā pierod. Tādēļ prasīdami sko-

las izdaiļošanu no valdības, pašvaldībām, turīgās pilsonības
Kultūras fonda, padomāsim ko darīt līdz tam laikam, ka-

mēr viņi šinī virzienā vēl neko nedara. Skaidrs, ka te jāiz-
līdzas ar tiem līdzekļiem, kuri pašreiz ir mūsu rīcībā: sī-

kām skolas budžeta drusciņām, kuras var ietaupīt no pā-

E. Veilands Terpentina tecinātava

(eļļas glezna)

rējiem izdevumiem, dažreiz ari skolotajā paša_privātiem lī-

dzekļiem. Taču ar šīm sumām nenopirks nekādus oriģināl-
darbus. Tādēļ pāris vārdos minēšu tos lētos izdevumus,

kurus varētu izlietot skolu telpu sienas izrotāšanai.

Daudz materiāla atradīsim Lētas izdotajā «Ilustrētā Žur-

nālā» 1925., 1926. un 1927. g. g. Tur ir Feddera, Rozentāla,

Plīte-Pleita, Matveja, Kalvas, Peries, Romāna, Valtera,

Purvīta, Tillberga, Liberta, Jaunsudrabiņa, Grosvalda,
Šķiltera, Zariņa un d. c. darbu ilustrācijas. Dažas repro-

dukcijas krāsās. Šīs bildes lietojot, vajadzētu žurnālu iz-

jaukt, tad atsevišķas reprodukcijas piestiprināt uz piemērota
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kartona un ievietot rāmjos. Rāmjus ieteicams tā ierīkot,
lai bildes varētu mainīt. Kad visas bildes jau zināmu laiku

ir rāmjos stāvējušas, viņas ieliek un sakārto atkal žurnālā.

Bez tam Leta izdevusi mākslas pastkartes — dažu

mākslinieku darbu reprodukcijas. E. Rozentāl kdze izde-

vusi Jāna Rozentāla gleznu nelielu krāsainu reprodukciju
kolekciju. Ari Rieksts izdevis Jāna Rozentāla darbu labi

izdevušās foto-reprodukcijas. Neatkarīgo mākslinieku vie-

Mintava

(eļļas glezna)

Ansis Cīrulis

nībai ir foto-reprodukcijas no Vienības biedru darbiem.*)

Mūsu mākslas muzejos, kā valsts tā ari Rīgas, dabūjamas

reprodukcijas-pastkartes no tiem darbiem, kadi atrodas šais

muzejos.
Valsts papīra spiestuves izdevumā «Latvju Raksti» starp

citu atrodami, kā sevišķi pielikumi, vīriešu Utt sieviešu tau-

*) Dažus Neatkarīgo Mākslinieku Vienības biedru dar-

bus ar Vienības laipnu atļauju ievietojām šeit paraugam.

Red.
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tas apģērbu paraugi. Šo reprodukciju oriģinālus zīmējuši
prof. R. Zarriuš un c. mākslinieki, un šīs bildes var loti labi

noderēt klases izrotāšanai.

Pārdošanā bez minētām, var sastapt vairākas mākslinie-
ciskas vērtības, litogrāfijas, asējumus, ofortos, mākslas fo-

togrāfijas v. Ci kā atsevišķu mākslinieku personīgus iz-

devumus.

J. Kalcenaus

(Jelgavā)

No vecās Zemgales
(mākslas fotogr.)

Nevaru noklusēt ari mākslas fotogrāfiju dažādos foto-

technikas veidos. Mūsu dzimtenes_ skaistie skati, mūsu

tautas dzīve spējīga meistara uztvērumā var atdzīvināt
klases kailās sienas.

Tomēr ari šo pagaidu izpalīdzēšanas darbu loti varētu
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sekmēt zināma organizācija, ja tāda rastos. Te nu šad

un tad par to runā Latvijas skolotāju savienība. Paredzams,
ka ne vēlāk, kā jau š. g. rudenī pie L. skol. sav. pedago-
ģiska muzeja sāks darboties komisija ari šinī mūs interesē-

joša jautājumā. Reizē ar to pedag. muzejā sagrupēs skolu

J. Kalcenaus
(Jelgavā)

Iz senās pagātnes
(mākslas fotogr.)

izdaiļošanai noderīgās reprodukciju kolekcijas. Skolotāji
varēs tās apskatīt, izvēlēties un par samērā lētu maksu ie-

gadāties skolas vajadzībām.

Blakus tikko min. tiešam mērķim šis Latv. skol. sav. pa-

sākums popularizēs mākslu tautas plašās aprindās —

skolu jaunatnē, bet tā nesīs prasību pēc daiļa un harmoniska
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ari ģimene un darba. Varbūt ar to bus drusku līdzēts

mūsu nīkuļojošai mākslas amatniecībai.

Mākslinieciski izdaiļotā skolā skolēna acs pierod pie
tīra un skaista, vjuu nepievelk vairs nevērtīgais, lubenie-
ciskais. Te, varbūt, ari atrisinātos jautājums par sekmīgu

J. Kalcenaus Rudens saule*) (mākslas fotogr.)

cīnu ar pornogrāfiju. Tādējādi padarot skolu mākslinieciski

daiļu, attīstot skolēnu gaumi un skaistuma sajutu mes vei-

cināsim ari vinu tikumisko un sociālo attīstību. Beigšu ar

Reskina vārdiem: «Skaistuma kultam vajaga cilvēku vadīt,

un viuš to ari vada uz intensivu, visparderigu sabiedrisku

darbu.»

* 1927. g. Šveice (Gucema) apbalvota ar I. godalgu.
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K. Vijups

Bilžu rāmju pagatavošana.

Ir patīkami strādāt klasē, kurā pie mācības līdzekļu un

skolas mēbeļu sakārtošanas ievērots un savienots ērtais

ar patīkamo, kautgan ne vienmēr un visur to ir iespējami
panākt. Ne tikai skolotājs, bet ari skolēni to izjūt un paši
cenšas savu klasi izdaiļot, atnesot puķes, zīmējumus,
gleznas, aizkarus logiem v. t. t. Kāda nozīme šādai klases
izdaiļošanai audzināšanā, par to nerunāšu, jo tas katram

no koleģiem-ēm ir pilnīgi saprotams. Gribētos tikai griezt
kolēģu uzmanību uz vienu lietu, kas dažreiz pie vispārējās
labas klases iekārtošanas, kā saka, ienes disonanci. Tie

ir skolēnu zīmējumi, gleznas, rakstnieku un kultūras dar-

binieku ģīmetnes, kas aiz līdzekļu trūkuma tiek piestipri-
nāti pie sienām ar nagliņām vai ari spraudītēm. Nerunājot
nemaz par estētisko pusi, katram ir skaidrs, ka tāds pie-

stiprināšanas veids bojā gleznu vai ģimetni, kā ari klases

sienu. Esmu pārliecināts, ka pie labas gribas ar skolēnu

piepalīdzību minētos trūkumus var novērst. Vispirms dažus

vārdus par skolēnu zīmējumiem. Ja skolēnu zīmējumus grib
atstāt klasē (ne skapī), tad viņi jāpiestiprina pie vienkārša

ietinamā papīra, kura krāsu var izvēlēties pēc patīkas un

loksnes ņemt pēc iespējas lielākas. Piestiprināšanu var iz-

darīt vai nu ar iegriezumu palīdzību, ievietojot viņos zī-

mējuma stūrus vai ari pielīmējot. Tādā veidā sakārtotās

loksnes tiek piestiprinātas ar spraudīšu palīdzību pie koka

1 cm._X 2 cm. šķērsgrezumā līstiņas, kura iepriekš jāpie-
skrūvē sienai; līstiņas garums atkarīgs no zīmējumu dau-

dzuma un sienas garuma. Kas attiecas uz tādiem skolēnu

darbiem,' kas pelna sevišķu ievērību un zīmēti lielākā mē-

rogā, tad viņi ievietojami rāmī, tas pats sakāms ari par

rakstnieku un citu kultūras darbinieku ģīmetnēm un

gleznām. Rāmjus var pagatavot no_ koka, papes vai ari

sevišķām masām, p. p. zāģa skaidām, kalifonija, terpen-

tina un vaska, vai ari papīra skaidām (makulatūra), pel-

niem, klīstera un vēl daudz citiem materiāliem. No papes

tiek pagatavoti nelielu samēru rāmji, pie viņu pagatavo-
šanas tuvāki nekavēšos, tikai lūdzu neaizmirst izlietot ari

rafiju un krāsas.
Koka materiāls Latvijā ir jāpieskaita pie letākiem un

izplatītākiem un samērā ne pārāk grūti apstrādājams, kā-

dēļ viņam jāpiegriež būs lielākā vērība. Skolās, kur nav

darbnīcas ar vajadzīgiem darba rīkiem un tādu mums ir

vairākums, rāmju pagatavošanai būs jāņem normalijas (koka

materiāls sazāģēts un apēvelēts, noteikta platuma un bie-

zuma). Ar normaliju sarakstu sīkāki var iepazīties žur-

nālā «Rokdarbi» I. M. Rokdarbu darbnīcu izdev. 1926. g.
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Nr. 1. Strādājot pie normalijām nav vajadzīgi nekādi sa-

režģīti darba rīki, kā galvenie būtu .minami: zāģītis, zāģlāde

un āmurs, šiem trim priekšmetiem būtu vēl jāpievieno vīle,
uz koka gabala uzlīmēts smilšpapīrs un no materiāliem

vaskis, beice (ūdens- krāsa), ipulitura (koka spirtā kausēts

šcllaks). Turpretim, skolās ar nepieciešamiem darba rī-

keim un ēvelbenkiem, var pagtavot rāmjus no dažādu sugu

kokiem, kā: oša, priedes, ozola, bet glīts izskatās un viegli

apstrādājams ir alksnis. Pārdošanā speciālos veikalos sa-

stopamas rāmju līstes dažāda veida un krasas, tiek_ pār-

dotas uz tekošām pēdām vai metriem, bet ir pārak dārgas

un vidēja lieluma ģimētnes rāmis izmaksā no 10—15 latiem.

Amatnieki izgatavos rāmjus lētāki, bet ne katrreiz šie

rāmji apmierinās mūsu prasības. Latviskā stilā pagatavotu
rāmju mums tikpat kā nav, tomēr I. M. Rokd. drabn. pie

ša jautājuma atrisināšanas ir nopietni strādājušas, izgata-
vodamas vairākus latviska stila rāmju zīmējumu paraugus,

dažus no viņiem, pateicoties rokdarbu inspektora V. Mie-

zīša kga laipnai pretimnākšanai, man ir iespējams pievie-
not šim rakstam. Šo zīmējumu mērogs 1:20. Ar pārējiem

zīmējumiem interesenti var iepazīties I. M. Rokd. darbu.

Kā no pievesto zīmējumu paraugiem redzams, vinu paga-

tavošana ir samērā viegla, jo atkrīt slīpā (45) leņķa savie-

nojumi, kas skolēniem ir grūti izpildāms darbs un prasa

daudz laika. Skolās, kur nav vajadzīgās iekārtas, var dot

pec šiem paraugiem rāmjus pagatavot amatniekiem. Pie-

lieku ari vienu zīmējumu, kurš rāda, kā no normalijām var

pagatavot rāmi. Pamata konstrukcijas normaliju samēri ir

šādh 2 gab. 580X48X6 mm un 2 gab. 360X48X6 mm

virsu pamata konstr. tie uzsisti ar nagHņam, 4 gab.

456X18X4mm un 4 gab. 474X18X4mm. Rāmja «galvas»

normalija ir: 480X24X12 mm. Pirmais zīmējums rada

rami no priekšpuses, otrs
— no sāniem un trešais — mu-

gurpuses. Garuma un platuma mērus uzdodu kā piemēru,
jo viņus noteic gleznas, ģīmetnes lielums. «Galvas» nor-

malija, atkarībā no gleznas veida, var būt ari piesista pie

garākās malas. Virsējo normaliju piesišanai lietoju nagli-
ņas apaļām galviņām, viņas, saprotams, var art izpalikt, —

ta ir garšas lieta.

Z. Lancmanis

Ekskursijas.

lešana zaļumos un zinātniska ekskursija ir poli tai ga-

rai ekskursiju virknei, kādā varam sarindot skolās, bie-

drībās un no atsevišķām personām piekopjamās ekskur-

sijas.
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Nav peļama zaļumu baudīšana, ja to nesavieno ar za-

ļumu laušanu vai plūkšanu, ar pļavu un sējumu nobradā-

šanu. Neatlaidīga dabas skaistumu meklēšana noved pie
plašu skatu atklāšanas, glītu dabas līniju un krāsu noska-

ņojuma uztveršanas. Te A. Birkerta' metode — vērot, it

visur meklēt daiļumu — varbūt ļoti svētīga.

Plašāku prāta darbību ierosina, bagātas pārdzīvojumu
nianses sagādā staigāšana ar ekskursijas maršruta aprakstu
rokā. Žēl, ka šādi iespiesti «vadoni» nekad nav apgādāti
ar tik sīkām, noteiktām kartēm, ka bez maldīšanās varētu

atrast katru norādītu vietu. Mums jāseko ārzemju parau-

gam, kur dabas iespaidu netraucējošas, maz uzkrītošas

krustceļu zīmes atvieglo vajadzīgo vietu uzmeklēšanu pēc
apkārtnes kartes un tās teksta norādījumiem. Kā skolē-

niem, tā ari pieaugušiem lielu baudījumu sagādā «vadoņos»
ievietoto sīkāku plānu izmantošana, patstāvīgi nosakot

dabā uz plāna atzīmētās vietas (pilsdrupu istabas, pils-
kalna vaļņus v. t. t.), pārdomājot to sakārtojuma nozīmi.

Lielākus priekšdarbus prasa patstāvīga ziņu vākšana,
nodomātās ekskursijas maršruta novilkšana uz kartes, in-

teresantāko vērošanas vietu atzīmēšana. Dzīvojot ilgāku
laiku vienā vietā, pierakstot visus tos novērojumus, kādus

dažādās sarunās pieved mūsu paziņas, gūstam zināmu

vielu maršrutu projektēšanai. Bagātāki panākumi būs tiem,

kam iespējams vākt ziņas ari no plašākām literatūras krā-

tuvēm — piem. Rīgas pilsētas (Rātsnama) un Valsts biblio-

tēkām. Norādījumus droši vien neliegs ari Valsts ekskur-

siju biroja vadītājs, piedzīvojumiem bagātais A. Dzeiveris.

Šīs pirms ekskursijas savāktās, nodomātā maršruta kar-

tētās ziņas ir tas raugs, kurš ekskursijas gaitā, sarunās ar

vietējiem audzē plašu, interesēm bagāti zarotu ziņu koku.

Nav sevišķi jāskumst, ja viena otra ziņa pašā ekskursijā
izrādīsies ne tik pievilcīga kā to esam iedomājušies. To

tiesu par vērtīgām atzītās, it sevišķi paša atradumi, kā

ķimiski elementi savā dzimšanas brīdī modina lielu ekskur-

sēšanas sparu.

Šis ekskursiju tips, kur dažādu avotu, dažāda asuma

vērotāju sniegtās ziņas varam uzskatīt galveno tiesu ka

ekskursijas gaitā pārbaudāmus uzdevumus, mus uzvedina

aplūkot sīkāki tos objektus, kurus mūsu gaitas vērojumi

izcēluši kā vērtīgus, sīkāki noteikt to atrašanās vieju.
Ekskursantu solidaritātes apziņa prasa, lai šos mūsu vēr-

tīgos atradumus sīkāki uzmērojam un raksturojam savās

piezīmēs, lai vēlāk tos publicējam citu ekskursantu lieto-

šanai.

Tā nonākam pie pēdējā tipa, kur mērošanai un rakstu-

rošanai galveņā loma, nonākam pie pētnieciska rakstura
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ekskursijām. Kā papildinājumu pie Skolotāju 1923.

g. Gada grāmatas raksta varu atzīmēt tās visiem Rūjienas
1926. ig. Dzimtenes mācības kursu dalībniekiem patīkamas

zinas, ko pēc kopīgi izstrādātas programas par Sedas

«Purva bridēju» un Naukšēnu Kalna Jēģeru Priedes priekš-
zīmīgo saimniecību bij savākuši kolēģi Meisteris un Bok-

melderis. Svarīgi momenti :te: 1) veiksmes vienkāršākās

mērošanas darbos, 2) vietai un nolūkam pieskaņotas anke-

tas, 3) zinātnieka vai vairāku speciālistu piedalīšanās

iespējamo zinātnisko ieguvumu izcelšana rūpīgā, ilgā, brī-

žam vienmulīgā ekskursijas darba apgarošana, 4) savākto

materiālu kritiska sijāšana, apaugļošana ar zinātniskas lite-

ratūras vielu un iespiešana pašu vācēju un citu ekskursantu

lietošanai.

Par zinātnisku ekspedīciju aplūkoto pēdējo tipu varēsim

tomēr nosaukt tikai tad, ja attiecīgu speciālistu rokās ir

ne tikai materiālu sijāšana, bet ari priekšdarbu un pašas
ekskursijas gaitas vadīšana, ja skolotāji, studenti un citi

palīga spēki ir guvuši speciālu, ekspedīcijas mērķiem pie-
skaņotu sagatavošanu īsāku vai garāku kursu veidā.

Bet pāri visiem šiem tipiem stāv kulturelā cilvēka

stingra prasība — nebojāt, nepostīt dabas un kultūras pie-
minekļus.

Skolotājs-pilsonis un sabiedrisks

darbinieks.

K. Dēķens.

Latvijas republikas satversme.

-1918. g. 18. novembri Latvija proklomēta par patstā-

vīgu valsti, ar Tautas padomes politisko platformu notei-

cot tās iepriekšējo satversmi. Pēc tās Latvija ir demokrā-

tiska republika, kuras pagaidu likumdevēju iestāde ir Tau-

tas padome, kas sastāda pagaidu valdību. Tautas padome

sastāvēja no politisku partiju un sabiedrisku organizā-

ciju pārstāvjiem, tās priekšsēdētājs bij reizē ari visas re-

publikas prezidents. Pagaidu valdība bija atbildīga Tautas

padomei. Šī izvēlēja ministru prezidentu, kas tad aicināja
ministrus un stādīja itos Tautas padomei priekšā apstipri-
nāšanai.

Tautas padome iztīrīja zemi no ārējiem ienaidniekiem,
izstrādāja satversmes sapulces vēlēšanu likumu (1919. g.
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19. aug.), izglītības likumu (1919. g. 8. decembrī) un noorga-

nizēja valsts pārvaldes aparātu.

Satversmes sapulci vēlēja 1920._g. 17. un 18. aprili, tā

sanāca 1. maijā. Savas darbības sākumā tā dekļareja Lat-

viju par neatkarīgu demokrātisku republiku, kurā suverēnā

vara pieder pašai tautai. Satversmes sa.pulce pasludināja
sevi par likumdevēju iestādi, pret kuru atbildīgs ir mi-

nistru kabinets. Ministru kabinetam padota armijas va-

dība, bet valsts prezidenta uzdevumus izpilda satversmes

sapulces priekšsēdētājs.

Satversmes sapulce izstrādā Latvijas republikas sa-

tversmi, kuru pieņēma 1922. g. 15. februārī un kas stājās

spēkā 1922. g. 7. novembrī.

Latvijas republikas Satversme aptver 89 pantus, kuri
sadalīti 7 nodalās: Vispārīgie noteikumi, Saeima, Valsts

prezidents, Ministru kabinets, Likumdošana, Tiesa un

valsts kontrole.

Vispārīgie noteikumi ietverti 4 punktos:
1) Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika;
2) Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai;
3)

_

Latvijas_ valsts_ teritoriju starptautiskos līgumos no-

teiktas robežas sastāda Vidzeme, Latgale, Kurzeme un

Zemgale;

4) Latvijas valsts karogs ir sarkans ar baltu svītru.

Tā tad augstākā vara Latvijā ir pati tauta, tas ir Lai-

vijas pilsoni un pilsones, kas vismaz 21 gadu veci un kam

tiesa nav -atņēmusi tiesības.

Šie pilsoņi ievēl Saeimas locekļus, pie kam vēlot jāuz-
rāda savi dokumenti (pase); ikkatrs var vēlēt, kurā ap-

gabalā un iecirknī tam patīk. Bez tam tauta var: 1) uz

Valsts prezidenta ierosinājumu atlaist Saeimu, 2) Saeimai

likt priekšā likumprojektus un 3) lemt par likumprojek-
tiem un par likumiem.

Likumdevēju iestāde Saeima sastāv no 100 tautas priekš-
stāvjiem, kurus izvēl uz 3 g. vispārīgās, vienlīdzīgās, tie-
šās aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Vecās Saeimas

pilnvaras beidzas tikai jaunajai sanākot. Saeimas vēlē-

šanās piedalīties var ikkatrs Latvijas pilntiesīgs pilsonis,
kas vismaz 21 gadu vecs; ikkatrs tāds ari ievēlams. Sa-

eima pati pārbauda savu locekļu pilnvaras; ievēlētu Sa-

eimas locekli vēlētāji nevar atsaukt, Saeimas locekli ne-

aizskarami: viņus apcietināt, pie viņiem kratīšanas izda-

rīt var tikai ar Saeimas piekrišanu. Dažos gadījumos vi-

ņiem tiesība atteikties no liecības došanas. Saeima savus

lēmumus parasti pieņem ar klātesošo deputātu balsu ab-

solūto vairākumu. Bet lai nodrošinātu zināmas tiesības ari

mazākumam, dota tiesība '/3 no visa deputātu skaita pie-
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prasīt izmeklēšanas komisijas iecelšanu, kāda ar balsu vai-

rākuma pieņemta likuma izsludināšanas atlaišanu uz 2 mē-

nešiem un to nodot tautas nobalsošanai.

Saeima ievēl valsts prezidentu uz 3 gadiem. Pa pre-

zidentu var ievēlēt tādu Latvijas pilsoni, kurš vismaz

40 gadus vecs. Viena un tā pati persona par Valsts pre-

zidentu nevar būt ilgāki kā 6 gadus no vietas. Valsts pre-

zidents: 1) iecel Latvijas un pieņem citu valstu diplomā-
tiskos priekšstāvjus, 2) ir valsts bruņotā spēka augstākais

vadonis, kurš kara laikam iecel virspavēlnieku, 3) uz Sa-

eimas lēmuma pamata pasludina karu. Viņam ir tiesība

apžēlot noziedzniekus, kuriem tiesas spriedums_ stājies

spēkā, sasaukt un vadīt ministru kabineta ārkārtīgas sēdes,

ierosināt likumus un ari Saeimas atlaišanu. Saeimas atlai-

šanas jautājums prezidentam jānodod tautas nobalsošanā.

Ja nobalsošanā vairāk nekā puse no balsotājiem ir par

atlaišanu, tad Saeima uzskatāma par atlaistu un jāievēl

jauna; ja vairāk nekā puse ir pret atlaišanu, tad par at-

laistu uzskatāms valsts prezidents. Saeima ar vairāk nekā
i-i

no visām Saeimas locekļu balsīm var atlaist prezidentu.
Par Valsts prezidenta vietas izpildītāju skaitās Saeimas

priekšsēdētājs. Valsts prezidents politisku atbildību par

savu darbību nenes. Visi vina rīkojumi jāparaksta ari kā-

dam no ministriem un parakstītājs ministrs uzņemas visu

atbildību par valsts prezidenta rīkojumiem. Pie kriminālas

atbildības Valsts prezidentu var saukt, ja tam piekrīt Sa-

eima ar ne mazāk kā
2/3 balsu vairākuma. Valsts prezi-

dents ir ari «Lāčplēša» un «Triju zvaigžņu» ordeņu domju
priekšsēdētājs.

Ministru kabinets ir parlamentārisks izpildu orgāns un

sastāv no ministru prezidenta un viiia aicinātiem mini-

striem (ārlietu, iekšlietu, tiesu, izglītības, finansu, satiksmes,
zemkopības, tautas labklājības un kara). Ministru kabinetu

sastāda persona, kuru uz to aicina Valsts prezidents. Mi-

nistru kabinetam padotas visas valsts pārvaldes iestādes.
Ministru prezidentam un ministriem nepieciešama Saeimas

uzticība: viui par savu darbību atbildīgi Saeimas priekšā.
Ja Saeima izteic neuzticību ministru prezidentam, tad jā-
atkāpjas visam kabinetam; ja neuzticība izteikta kādam

atsevišķam ministram, tad jāatkāpjas tikai šim. Ministru
kabinets izstrādā ari likumu projektus un tos iesniedz Sa-
eimai. 'Saeimas brīvlaikā kabinets vajadzības gadījumā
izdod noteikumus ar likuma spēku.

Likumdošanas tiesības pieder Saeimai un pašai tautai.
Likumprojektu Saeimai var iesniegt Valsts prezidents, mi-
nistru kabinets, Saeimas komisijas, ne mazāk kā 5 depu-
tāti un '/to vēlētāju. Saeimā pieņemtos likumus izsludina
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Valsts prezidents 7.—21. dienā pēc to pieņemšanas. Valsts

prezidents pats no sevis vai uz Va Saeimas locekļu piepra-
sīšanu var apturēt likuma izsludināšanu uz 2 mēnešiem.
Tā apturēts likums nododams tautas nobalsošanā, ja to pie-
prasa VlO vēlētāju. Ja tāda pieprasījuma nav, tad 2 mē-

nešu notecēšanas likums publicējams. Satversmi Saeima
var 'grozīt tikai ar ne mazāk kā */ 3 balsu vairākumu, ne

mazāk kā no visu deputātu skaita piedaloties, ne mazāk

kā V 1» no vēlētājiem var iesniegt valsts prezidentam pilnīgi
izstrādātu likumprojektu, kuru prezidents nodod Saeimai.

Ja Saeima to nepieņem negrozītu, tad tas nāk tautas no-

balsošanai. Likuma un tiesas priekšā visi pilsoni vienlī-

dzīgi. Tiesnešus apstiprina Saeima un tie ir neatceļami.

Vīnus no amata atcelt var tikai ar tiesas spriedumu. Sa-

tversme prasa zvērināto tiesu ievešanu, bet šī tiesība vēl
līdz šim nav izpildīta.

Valsts kontrole ir neatkarīga koleģiāla iestāde. Valsts

kontrolierus apstiprina amatā Saeima uz noteiktu laiku,
kurā viņus no amata atcelt var tikai uz tiesas sprieduma
pamata.

Saeima.

Saeima darbojas uz sava «Kartibas ruļļa» pamata.

Pēc tā Saeimas deputāta amats nav savienojams ar

valsts dienestu, izņemot augstskolas mācības spēku, mi-

nistra un ministra biedra, notāra un juriskonsulta amatus.

Deputāts saņem budžetā paredzēto algu un atlīdzību par

piedalīšanos komisijās; viņi var lietot braucieniem valsts

dzelzceļus un valsts kuģus bez atlīdzības. Kas bez dibi-

nāta iemesla nav ieradies uz plenārsēdi, maksā par katru

sēdi sodu 10% mēnešalgas apmērā.

Saeima ievēl sev prezidiju, sastāvošu no priekšsēdētāja,
2 viņa biedriem, sekretāra un 2 viņa biedriem. Priekšsē-

dētājs reprezentē Saeimu, vada Saeimas sēdes un gādā
tanīs par kārtību. Priekšsēdētājam klāt neesot, viņa pie-
nākumus izpilda viens no viņa biedriem. Sekretārs un viņa

biedri ved sēžu protokolus, nolasa rakstus, pārbauda ste-

nogramas un pārzina Saeimas kanclejas darbus.
Saeimai ir trīskārtējas sesijas gadā: 1) rudens sesija —

līdz ziemassvētkiem, 2) ziemas sesija — no ziemassvētkiem

līdz Lieldienām, 3) pavasara sesija — no Lieldienām līdz

vasaras sākumam. Ārkārtējās sesijas noturamas katrā

laikā uz prezidija iniciatīvi un ne mazāk kā uz deputātu
pieprasījumu.

Dienas kārtība izsludināma vismaz 2 dienas iepriekš.
Sēdes pilntiesīgas, ja tanīs piedalās vismaz Vi no deputātu
skaita. Prezidējošais debatēs nepiedalās. Neviens deputāts
nedrīkst runāt bez priekšsēdētāja atļaujas. Pie vārda jā-
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pieteicas rakstiski. Priekšsēdētājs dod vārdu pēc pieteik-
šanās kārtības, bet referents un ministru kabineta pār-

stāvji dabū vārdu ārpus kārtas. Starpsaucieni atjauti, bet

ne sarunas starp runātāju un deputātiem.

Saeimas sēdes atklātas; publikai aizliegts izrādīt runā-

tājam piekrišanu un traucēt kārtību. Ar vismazāko balsu

vairākumu Saeima var nolemt noturēt aizklātu sēdi.

Visi likuma projekti un ierosinājumi iepriekš apsprieša-
nas izdalāmi deputātiem. Saeima lemj, vai attiecīgais li-
kumprojekts nododams komisijai vai tūliņ atraidāms. Ne-

vienu likumprojektu nevar apspriest plenārsēdē, iekams tas

nav apspriests attiecīgā komisijā. Saeimā darbojas ap 20

komisiju ar 3—16 locekļiem. Ikkatrai komisijai ir savs

priekšsēdētājs un sekretārs. Komisijas sēdes atklātas, ja
pati komisija nav nolēmusi noturēt slēgtu sēdi. Katra ko-

misija skata cauri tai no plenārsēdes nodotos priekšliku-
mus, likumprojektus uniesniegumus un izsniedz ari pati no

sevis .priekšlikumus, likumprojektus un iesniegumus, kā ari

ierosina likumprojektus. Komisiju sēdēs var piedalīties ar

padomdevēja balsstiesībām ministri vai viņu sūtītie pār-

stāvji; tiem tiesība dot paskaidrojumus un lesniegt papildi-
nājumus un pārlabojumus. Komisijām tiesība savās sēdēs

pieaicināt lietpratējus.

Komisijā pieņemtais likumprojekts nāk plenārsēdes ap-

spriešanā. Vispirms atklāj debates par projekta princi-
piem (pirmais lasījums). Pēc tam balso par pārvešanu uz

pantu lasīšanu. Ja to atraida, tad atraidīts viss likumpro-
jekts. Lasot projektu pa pantiem (otrais lasījums) debatē

un balso par katru pantu atsevišķi. un labo-

jumi pantos iesniedzami rakstiski. Otrā lasījuma pieņem-
tais projekts nāk trešā lasījumā ne agrāk par 10 dļenām.
Pa šo laiku, bet ne vēlāk kā 5 dienas priekš treša lasī-

juma deputāti var iesniegt rakstiski pārlabojumus un pa-

pildinājumus. Trešajā lasījumā apspriež un balso tikai tos

pantus, kuriem iesniegti pārlabojumi. Kad visi pārlabojumi

apspriesti, tad balso par visu likumu. Steidzamus likumus

apspriež tikai divos lasījumos.

Saeima pieņemtos likumus valsts prezidents izsiudina

«Valdības Vēstnesī».

Deputātiem tiesība iesniegt priekšlikumus, jautājumus
un pieprasījumus. Parastajiem priekšlikumiem vajaga būt

parakstītiem vismaz no 10 deputātiem. Ne mazāk kā 5

deputāti var iesniegt jautājumus ministru kabineta lo-

cekļiem. Viens no parakstītājiem dabū vārdu jautājuma

motivējumā. Jautājumu Saeimas priekšsēdētājs paziņo mi-

nistru prezidentam un attiecīgam ministrim, kuriem jādod
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atbilde ne vēlāk par 48 stundām pēc jautājuma saņemša-

nas. Pēc atbildes atklāj debates, ja to prasa 20 deputāti.
Ne pārejas formulas, ne balsošana pie jautājuma nav pie-

laižamas. Ne mazāk kā 10 deputāti var iesniegt ministru

kabineta locekļiem pieprasījumus (interpelacijas). Ja pie-

prasījums nav steidzams, tad to nodod pieprasījuma komi-

sijas apspriešanai, kura vismaz 2 nedēļu laikā dod savu at-

zinumu, vai pieprasījums pieņemams vai nē. Ja Saeima

kādu pieprasījumu atzīst par steidzamu, tad stājas tūliņ pie
tā apspriešanas pēc būtības. Ja pieprasījums Saeimā pie-
ņemts, tad valdībai uz to jādod atbilde ne vēlāk par 7 die-

nām. Pēc valdības atbildes atklāj debates. Pēc tam de-

putāti var iesniegt pārējās formulas, par kurām balso. Ja

viena formula pieņemta, atkrīt visas citas. Ja ar pārejas
formulu valdības atbilde atzīta par neapmierinošu, tad krīt

kabinets (ja interpelacija virzīta pret ministru prezidentu)
vai ari attiecīgais ministrs (ja interpelacija attiecināta uz

atsevišķu ministri).
Parasti visus balsojumus izdara atklāti, deputātiem pie-

ceļoties no vietas. Ne mazāk kā 10 deputāti var pieprasīt
aizklātu balsošanu (ar zīmītēm) vai ari nobalsošanu iz-

saucot deputātus vārdā.

Par katru Saeimas sēdi ved protokolus, bet visas runas

vārdu vārdā uzraksta stenografisti. Stenogramas iespiež un

par brīvu izdaia deputātiem.

Atsevišķo frakciju pārstāvji sastāda frakciju biroju, kurš
apspriež Saeimas darba gaitu un tādus jautājumus, kas

nav paredzēti kārtības rullī, kā ari sasktņo frakciju dar-

bību un taktiku Saeimā un komisijās. Biro'a sēdes sasauc

un vada Saeimas prezidijs.
1925. g. 3. un 4. oktobrī ievēlēja otro Saeimu. Vē-

lēšanās no visiem pilntiesīgiem vēlētājiem piedalījās caur-

mērā 73,8% (visvairāk Rīgā — 82,8%,, vismazāk Vid-

zemē —■ 66,8%,). Visos 5 vēlēšanu apgabalos bij uzstā-

dīti 141 kandidātu saraksts: 48 dabūja mandātus, bet 93

saraksti nedabūja.
Pec politiskam frakcijām deputāti sadaļas ta:

Viena deputāta frakcijas:

1) Nacionāla zemn. savienība: Kārlis Kvelbergs;

2) Miera, kartības un ražošanas apvienība: Jānis

Aunus: .

3) Izpostīto apgab. un apvienoto zemn. saraksts: Jānis

Goldmanis.

4) Latgales bezpart. savienība: Francis Logins:
5) Katoļi: Lūkass Ozoliņš;
6) Krievu savienība: Leontijs Spolanskis;
7) Žīdu socialdcm. «Bunds»; Noijs Maizels.



95

Divu deputātu frakcijas:

8) Krist. nac. savienība: Gustavs Reinhards un Ati

drejs Krastkalns;
9) Latgales darba partija: Pēteris Kotans un Jezups

Trasuns;
10) Latgales demokrātu partija: Francis Zeps un

Ontons Dzens;
11) Latgales zemnieku partija: Vladislavs Rubuls un

Jonis Rubuls;
12) Pareizticīgie: Jānis Pommers un Elpidifors Ti-

chonickis;

13) Vecticībnieki: Meletijs Kallistratovs un Ivans

Jupatovs;
14) Poļu, katoļu savienība: Jānis Vežbickis un Jaro-

slavs Vilpiševskis.

Trīs deputātu frakcijas:

15) Nacionālā apvienība: Arveds Bergs, Ringolds

Kalnings un Krišs Kāķis;
16) Jaunsaimnieki un sīkgruntnieki: Ādolfs Blodnieks,

Gotfr. Mīlberģis un Arkādijs Eglīts;
17) Jaunzemnieku savienība: Kristaps Bachmanis,

Otto Nonacs un Markus Gailīts.

Četru un piecu deputātu frakcijas:

18) Latgales krist, zemnieku partija: Jezups Rancans,
Ontons Rancans, Staņislavs lubuls un Alfons Pastors;

19) Zīdi: Morduchs Dubins, Markus Nuroks, Rubins
Vittenbergs, Maksis Lazersons;

20) Soc.-dem. mazinieki: Rud. Lindinš, Marģers Sku-
jenieks, Jānis Šterns un Vilis Holcmanis;

21) Demokrāt. i centrs: Pēteris Juraševskis, Jānis

Breikšs, un sab. darbinieki: Aleksandrs Evans, Kārlis

Dišlērs, Kārlis Krievs;*)

22) Vācieši: Pauls Sīmanis, Vilhm. Firkss, Kārlis
Kellers, Johns Hans un Alfrēds Alslebens.

Lielākās frakcijas

23) Zemnieku savienība: Kārlis Ulmanis, Jānis Ba-

lodis, Kārlis Pauluks, Hugo Celmiņš, Ādolfs Klīve, Art.

Alberings, Alb. Kviesis, Edg. Grantskalns, Herm.

Endzeliuš, Hugo Dzelzīts, Jul. Ērglis, Augusts Kal-

nļnš, Jānis Gibietis, Aug. Briedis, Ādolfs Valters un

Jānis Blumbengs.

*)Dišlers un Krievs izstājušies no dem. centra.
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24) Sociāldemokrātu partija: Rainis, Pauls Kalniņš,
Ansis Rudevics, Fēlikss Cielēns, Fricis Menders, Vold.

Bastjānis, Klāvs Lorencs, Jūlijs Celms, Kārlis Dēķens,

Kristaps Eliass, Herm. Kaupiņš, Ernests Morics, Jā-

nis Višņa, And/r. Veckalns, Andrejs Petrevics, Ro-
berts Dukurs, Pēteris Zeibolts, Eduards Radziņš, Nik.

Kalniņš, Ed. Jaunzems, Kārlis Gulbis, Pēteris Ulpe,
Brūno Kalniņš, Jānis Kalējs, Roberts Bīlmanis, Pauls

Lejiņš, Ernests Gulbis, Kristaps Bungšs, Miķelis Ro-

zentals, Kāris Būmeisters, Jānis Rūdzis, Jānis

Opyncans.*)

Saeimas prezidijs

Priekšsēdētājs: Pauls Kalniņš.
I. biedrs: Alb. Kviesis.

11. biedrs: Jezups Rancans.
Sekretārs: Pēteris Juraševskis.

I. biedrs: Meletijs Kallistratovs.
11. biedrs: Andr. Petrevics.

«V. V.» 1923. g. Nr. 152. un 1926. g. Nr. 219.

Likums par biedrībām un savienībām.

I. nodalījums.

Vispārējie noteikumi.

1. Visiem Latvijas iedzīvotājiem šī likuma robežās ir

tiesība brīvi apvienoties biedrībās, politiskās organizāci-

jās un reliģiskās apvienībās. Šo biedrību, organizāciju un

apvienību darbība un mērķi nedrīkst runāt pretim Latvijas
valsts likumiem.

1. piezīme. Aktivā kara dienestā esošām personām,
kā ari pamatskolu, normāla tipa dienas arodskolu,

vidusskolu un skolotāju institūtu audzēkņiem aiz-

liegts būt par biedriem politiskās organizācijās.
Biedrībām un organizācijām militāra apmācība

noliegta, izņemot kārtības mācību sporta un fizi-

skas audzināšanas biedrībās. Tāpat viņām noliegts
apbruņot savus biedrus, kā ari sastādīt militāras

vienības.

2. piezīme. Par biedrību, savienību, politisku organi-

zāciju un reliģisku apvienību pārvaldes orgānu

locekļiem nevar būt personas ar pastāvīgu dzīves

vietu ārzemes.

*) Opyneans izstājies no soc.-dem. frakcijas
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3 piezime. Ārzemnieku dibināmām biedrībām, sa-

vienībām un politiskam organizācijām vajag iekš-

lietu ministra atļaujas.

2. Par biedribu atzīstama vairāku personu apvieno-
šanās zināmu mērķu sasniegšanai kopīgā darbībā, bet par

savienību — divu vai vairāku biedrību darbības saskaņo-

šana, radot viņu kopīgu orgānu.

3. Biedrībām, savienībām, politiskām l organizācijām
un reliģiskām apvienībām ir tiesība apvienoties savienī-

bās, kā ari stāties sakaros ar citām līdzīga rakstura

organizācijām.
4. Par kooperativiem, kā ari akciju, paju, apdrošinā-

šanas un citam pelņas sabiedrībām pastāv sevišķi no-

teikumi.
Šī likuma noteikumi neattiecās ari uz publiski-tiesiska

rakstura reliģiskam organizācijām.
5. Par biedrību biedriem var būt abu dzimumu perso-

nas, ne jaunākas par 18 gadiem, kuru tiesības nav apro-
bežotas ar tiesas spriedumu, kā ari juridiskās personas. Par
politisku organizāciju biedriem var būt abu dzimumu per-
sonas, ne jaunākas par 21 gadu, kuru tiesības nav aprobe-
žotas ar tiesas spriedumu. Sporta, moraliski-fiziskās audzi-
nāšanas, ka ari arodu un jaunatnes kultūras biedrībās par
biedriem-interesentiem var būt ari personas, jaunākas par

18 gadiem, kas nebauda ne aktīvas, ne pasivas vēlēšanu
tiesības.

Ļ piezīme. Biedrības, savienības un politiskās orga-

nizācijas valdē var ievēlēt tikai pilngadīgas per-

sonas.

2. piezīme. Pamatskolu, normāla tipa dienas arod-

skolu, vidusskolu un skolotāju institūtu audzēkņi

var būt par biedriem vai biedriem-interesentiem

šinī (5.) pantā minētās biedrībās, izņemot politi-
skās organizācijas, tikai saskaņā ar izglītības mi-

nistra apstiprinātiem noteikumiem.

6. Uz administratīvu iestāžu ierosinājumu vai ari uz

biedru sūdzibu pamata apgabaltiesa var: 1) atstādināt ne-

likumīgi ievēlētas biedrību vai politisku organizāciju amata

personas un uzdot izdarīt jaunas vēlēšanas; 2) atcelt neli-

kumīgus vai statūtiem preti runājošus sapulces lēmumus

un uzdot attiecīgam pārvaldes orgānam sasaukt velreizēju

sapulci, uzņemot dienas kārtībā tosjautājumus, par kuriem

nelikumīgie vai statūtiem preti runājošie lēmumi pieņemti;
3) uzdot novērst pretlikumīgu rīcību vai statūtu pārkāpu-

mus; 4) atņemt statūtos paredzētās tiesības, ja pēdējas iz-

lieto nelikumīgi. Biedrības vai politiskas organizācijas var
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slēgt uz tiesas spriedumu, ja tās pārkāpj likumus vai sta-

tūtu noteikumus. Jautājumu par biedrības vai politiskas

organizācijas slēgšanu tiesu iestādē ierosina iekšlietu mi-

nistrs vai prokuratūra. Līdz lietas izlemšanai tiesā, var

apturēt attiecīgas organizācijas darbību uz iekšlietu mi-

nistra vai prokuratūras ierosinājumu, vai neatkarīgi no tā.

Slēdzot biedrību vai politisku organizāciju, tiesa var

tām viņas amata personām, kā ari tiem viņas biedriem,

kuru pretlikumīgā darbība pierādīta, ņemt tiesibu uz laiku,

ne ilgāku par trim gadiem, iestāties citā līdzīgā biedrībā

vai politiskā organizācijā.
7. Reģistrētās biedrības un politiskas organizācijas

bauda juridisku personu tiesības.

8. Biedrībām, politiskām organizācijām vai to nodalām

jāziņo vietējai policijai divu nedēlu laikā sava atrašanās

vieta, kā ari valdes orgānu locekļu vārdi, uzvārdi un dzī-

ves vietas; par katru pārgrozību jāpaziņo policijai viena

mēneša laikā.

11. nodalījums.

Biedrību un savienību reģistrēšanas
kārtība.

9. Reģistrācijas pieteikumu biedrības vai savienības di-

binātāji, skaitā ne mazāk kā pieci, iesniedz tai apgabaltie-

sai, kuras rajonā paredzams valdes sēdeklis. Paraksti uz

paziņojuma jāapliecina pie notāra, miertiesneša vai vietējā

pašvaldības iestādē. Pieteikumam jāpieliek klāt statūti trīs

eksemplāros.
10. Pilnvaru reģistrācijas lietu vešanai var izdot kā-

dam no šīs biedrības vai savienības dibinātājiem, kā ari

citai personai. Pilnvarojumu var ievest ari pašā reģistrā-

cijas pieteikumā.
11. Biedrība vai savienību statūti jāparaksta to dibinā-

tājiem. Statūtos jāatzīmē sekošais: 1) biedrības vai sa-

vienības nosaukums un mērķis; 2) valdes sastāvs, tās

locekļu vēlēšanu kārtība un viņu pilnvaras termiņš, valdes

kompetence un atrašanās vieta; 3) pārējo biedrības vai

savienības pārvaldes orgānu sastāvs, vinu sasaukšanas kār-

tība, kompetence, vēlēšanu un lēmumu pieņemšanas kār-

tība, kā ari šo orgānu locekļu pilnvaru termiņš; 4) biedru

iestāšanās un izstāšanās kārtība; 5) biedrības vai savie-

nības līdzekli; 6) likvidācijas kārtība.

12. Savienības reģistrācijas pieteikumiem jāpieliek
klāt apvienojamo biedrību vai savienību saraksts, kur*
jāparaksta šo biedrību vai savienību priekšstāvjiem, kā

ari šo biedrību vai savienību statūti un 9. panta kārtībā

apliecināti biedrību kompetenta orgāna lēmumi par iestā-
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stāšanos savienībā. Savienības statūtus reģistrējot, vinā
apvienoto biedrību saraksts jāieved reģistri.

13. Mēneša laikā, no reģistrācijas pieteikuma iesnieg-
šanas dienas, apgabaltiesai jātaisa lēmums par biedrības

vai savienības ievešanu reģistri vai ari par reģistrācijas
atraidīšanu.

14. Prokuroram ir tiesība celt motivētu protestu trīs

dienu laika pēc tiesas lēmuma par biedrības reģistrēšanu.
Prokurora protests aptur biedrības ievešanu reģistri.

15. Ja 13. pantā noteiktā laikā biedrības vai savie-
nības reģistrēšana nav izlemta, tad tā uz dibinātāju piepra-
sījumu, par kura saņemšanu jāpaziņo prokuroram, jāieved
reģistri bez tiesas lēmuma, ja prokurors trīs dienu laikā
no pieprasījuma saņemšanas nav cēlis protestu.

16. Reģistrācijas lietu skata cauri tiesas sēdes, uz ku-

rām jāaicina prokuratūras priekšstāvis. Prokuratūras

priekšstāvja, dibinātāju vai viņu pilnvarnieku neierašanās

nevar būt >par kavēkli lietas izspriešanai.
17. Ja prokurors nav cēlis protestu pret lēmumu par re-

ģistrāciju, tad attiecīgā biedrība vai savienība jāieved re-

ģistri un divu nedēlu laikā jāpiesūta biedrības vai savie-

nības dibinātājiem viens statūtu eksemplārs ar uzrakstu

par reģistrāciju. Par biedrības reģistrāciju tiesa publicē

«Valdības Vēstnesī»; publikācijas izdevumus iemaksā di-

binātāji.
18. Lēmuma par reģistrācijas atraidīšanu noteikti jā-

aizrāda, kuriem likuma pantiem statūti nav piemēroti.

19. Reģistrāciju atraidot, tiesa nosūta dibinātajiem divu

nedēlu laikā lēmuma norakstu.

20. Biedrību vai savienību dibinātāju sūdzības pai

reģistrācijas atraidīšanu iesniedzamas Senātam mēneša
laikā, skaitot no lēmuma paziņošanas dienas.

21. Ja Senāts vienā mēneša laikā pēc sūdzības vai

prokurora protesta saņemšanas lietu nav izlēmis, tad bie-

drība vai savienība jāieved reģistri.

22. Statūtu pārgrozījumi vai papildinājumi, kuri groza

biedrības vai savienības mērķi vai nosaukumu, jāreģistrē
tāda pašā kārtībā, kā paši statūti. Par visiem pārējiem
papildinājumiem un pārgrozījumiem statūtos jāpaziņo triju
nedēlu laikā apgabaltiesai, kurā statūti reģistrēti.

23. Ja statūtos ir paredzētas biedrības vai savienības
nodaļas, tad biedrībai vai savienībai par to nodibināšanu

jāpaziņo apgabaltiesai, kura pašu biedrību vai savienību

reģistrējusi. Nodaļas dibināšanu atzīmē reģistri.
24. Sūdzības par reģistra pārziņa rīcību iesniedzamas

apgabaltiesai.
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25. Biedrību vai savienību lietām, kādas minētas 6. pantā,

pievienojams likums par administratīvām tiesām, bet bie-

drību un savienību reģistrācijas lietās ari civilprocesa no-

teikumi, ciktāl tie nerunā preti šim likumam.

«V. V.» 1925. g. Nr. 152.

Likums par sapulcēm.

1. Visiem pilsoņiem, šī likuma robežās, ir tiesība, kā

slēgtās telpās, tā ari zem klajas debess, sasaukt sapulces

un sapulcēties mierīgi un neapbruņoti.

Piezīme. Ārzemnieku sarīkotām sapulcēm un gā-

jieniem ir vajadzīga vietējā policijas priekšnieka

atļauja.

2. Sapulces var būt kā slēgtas, tā ari atklātas. Par

slēgtām sapulcēm atzīmētas tādas,
_

kuras ir_ pieietamas

vienīgi iepriekš noteiktam apmeklētāju sastāvam (reģi-

strētu organizāciju biedru sapulces, pārvaldes_ orgānu

sēdes). Visas citas sapulces atzīstamas par atklātam.

3. Slēgtas sapulces var sarīkot bez iepriekš pieteik-

šanas un atļaujas.
4. Sapulcēm zem klajas debess ceturtdaļas kilometra

attālumā no Saeimas sēžu vietas par sēžu laiku ir vaja-

dzīga atļauja.

5. Sapulces nevar sarīkot uz sliežu ceļiem un atklātai

satiksmei nolemtās vietās.

6. Atklātas sapulces, kā slēgtās telpās, tā ari zem

klajas debess, jāpieteic ar rakstu: pilsētās — policijas

prefektam vai attiecīgas pilsētas vai dzelzceļu policijas

priekšniekam pēc piederības, bet uz laukiem — attiecīgam

apriņķa priekšniekam vai viņa palīgam iecirknī, vai dzelz-

ceļu policijas priekšniekam pēc piederības, ne vēlāk kā

divdesmitčetras stundas pirms sapulces atklāšanas. Sa-

pulce, kuru sarīko ārpus augšminēto amata personu pa-

stāvīgās dzīves vietas, jāpieteic ne vēlāk kā trīs dienas

pirms sapulces atklāšanas.

7. Par sapulces' kārtīgu pieteikšanu, saskaņā ar 6. un

8. panta noteikumiem, amata personām, kurām sapulci

pieteic, uz pieprasījumu jāizdod apliecība pieteikšanas
dienā.

8. Pieteikumā jāuzrāda sapulces vieta, diena, stunda,

valoda, kādu lietos sapulcē, un dienas kārtība, kā ari tās

personas vārds, uzvārds un dzīves vieta, kura atbildīga
par kārtības uzturēšanu sapulcē, ja šo atbildību neuzņemas

pats sapulces sarīkotājs. Atbildīgai personai jāparaksta

paziņojums, ka viņa uzņemas šo atbildību. Sapulci sarīkot
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un uzņemties atbildību par kārtības uzturēšanu tanī nevar

nepilngadīga persona.

9. Atklātas sapulces, kuru mērķis ir noziedzīgs vai ari

kuru sarīkošana apdraud atklātu mieru un drošību
— iekš-

lietu ministrs ar savu rīkojumu var aizliegt. Par aizlie-

gumu, uzrādot iemeslus, jāpaziņo sapulces sarīkotājiem
vismaz divpadsmit stundas pirms sapulces atklāšanas. Nav

pielaižamas sapulces, kuru sarīkotāji nav izpildījuši iepriek-

šējos 6. un 8. pantā paredzētos noteikumus.

10. Persona, kura atbildīga par kārtības uzturēšanu

atklātā sapulcē, var izvēlēties vienu vai vairākus rīkotā-

jus, kuru vārdi pirms sapulces atklāšanas jāpaziņo polici-

jas priekšniekam vai uz sapulci komandētai amata personai.
Ja sapulcē ievēlēts vadītājs, tad uz viņu pāriet kārtības

uzturēšanas pienākums. Par sapulces vadītāju nevar būt

nepilngadīga persona.

11. Sapulcēs pastāv vārda un valodas brīvība. '

12. Atklātās sapulcēs ir aizliegts aicināt uz noziedzī-

giem nodarījumiem vai tos slavēt.

13. Ja sapulcē notiktu trokšņošana, lamāšanās, runā-

tāju traucēšana, varas darbi vai citi kārtības traucējumi,

sodu likumos paredzētās nelikumības, tad personai, kura

atbildīga par kārtību, nekavējoties jāsper soli kārtības at-

jaunošanai.

Ja sapulces rīkotājs vai vadītājs nespēj ar savu varu

nodibināt kārtību, tad viņš uzaicina policijas priekšstāvi
gādāt par kārtību. Policijas priekšstāvim sapulces rīko-

tāja vai vadītāja uzaicinājums jāizpilda. Ja ari policijas

priekšstāvim neizdodas kārtību nodibināt, tad sapulces va-

dītājs sapulci slēdz, bet policijas priekšstāvis sastāda pro-

tokolu vainīgo saukšanai pie atbildības. Ja sapulces va-

dītājs šādos apstākļos atteicas sapulci slēgt, tad to dara

policijas priekšstāvis.
14. Sapulci, kura sanāk neievērojot šī likuma noteiku-

mus, policija nepielaiž.
15. 13. un 14. pantā paredzētos gadījumos pēc sapulces

slēgšanas tās dalībniekiem jāatstāj sapulces vieta.

16. Kongresus un konferences, kuri paredzēti kā pastā-

vīgi orgāni politisku organizāciju vai biedrību statūtos, var

sasaukt un noturēt bez sevišķas atļaujas, iesniedzot pazi-
ņojumu prefektam vai apriņķa priekšniekam, kura rajonā
notiks kongress vai konference 6. pantā paredzētos ter-

miņos. Citāda veida kongresiem un konferencēm, kā ari

starptautisko kongresu, konferenču un sapulču sasaukša-

nai atļaujas izdod iekšlietu ministrs. Lūgumu par iekšze-

mes kongresu un konferenču sasaukšanu var noraidīt sep-

tiņu dienu laikā tanī gadījumā, ja draud notikt sodu likumu
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pārkāpumi vai drošības traucējumi. Atraidot lūgumu par
iekšzemes kongresu vai konferences sasaukšanu, jāuzrāda
atraidīšanas motivi.

17. Gājieniem pa ielām un laukumiem ir vajadzīga pre-
fekta vai apriņķa priekšnieka atļauja. Atklātos gājienos
nevar piedalīties apbruņotas personas, izņemot tās, kuras
pēc likuma pastāvīgi nesā ieročus. Lūgumi par gājienu
atļauju jāiesniedz trīs dienas pirms nodomātā (gājiena sā-

kuma. Lūgumu var noraidīt tikai tai gadījumā, ja draud

notikt sodu likumu pārkāpumi vai atklātas drošības trau-

cējumi. Lūgumu noraidot, jāuzrāda atraidīšanas motivi un

jāpaziņo par to gājiena rīkotājiem vismaz divpadsmit stun-

das pirms gājiena sākuma.
18. Sūdzība par atklātu sapulču, kongresu, konferenču

un gājienu noliegšanu vai slēgšanu iesniedzama vispārējā
administratīvā kārtībā. Ja šāda sūdzība iesniegta tai

amata personai, kuras rīcību pārsūdz, tad sūdzība iesū-

tāma augstākai priekšniecībai līdz ar nepieciešamiem pa-

skaidrojumiem, triju dienu laikā, skaitot no tās iesniegša-

nas dienas. Ja sūdzība iesniegta tieši attiecīgas amata per-

sonas priekšniecībai, paskaidrojumi iesūtāmi ari triju dienu

laikā, skaitot no kaskaidrojuma pieprasījuma saņemšanas
dienas. Šādas sūdzības caurskatāmas nekavējoties.

19. Parastie bēru un kāzu gājieni, kā ari reliģiskas pro-

cesijas var notikt bez iepriekšējas pieteikšanas.

20. Šis likums neattiecas uz sapulcēm, kuras sasauc

uz valdības iestāžu un amata personu rīkojumiem, un uz

reliģiskām un dievlūgšanas sapulcēm.
21. Atklāti priekšlasījumi un izrīkojumi jāpieteic div-

desmitčetras stundas iepriekš 6. pantā minētām amata per-

sonām, uzrādot programu un to izpildošas personas.

Piezīme. Par teātra, kino un varietē izrādēm un

tamlīdzīgām izpriecām pastāv atsevišķi noteikumi.
22. lekšlietu ministrs izdod rīkojumus un instrukcijas šī

likuma robežās un pārlūko tā izpildīšanu.
Ar šo likumu atcelti: 1) Krievijas pagaidu valdības

1917. gada 12. aprija likums par sapulcēm un savienībām
un 2) Krievijas 1906. gada 4. marta likums par sapulcēm.

Rīga, 1923. gada 18. jūlijā

I. Ivanovskis

Latvijas skolotāju savienība 1926. gadā.

Latvijas skolotāju savienība 1926. gada darbā sevišķu
uzmanību piegrieza:

1. Skolotāju izglītības paplašināšanai un padziļināšanai;
2. Izdevniecībai;
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3. Starptautisko sakaru uzturēšanai;
4. Organizēšanas darbam;
5. Skolotāju muzejam un

6. Līdzdalībai dažādās komisijās.

1. Skolotāju darbs vairāk kā neviens cits prasa, lai

vina darītājs arvien atrastos sava aroda attīstības gaitas
kursā, lai viņa darba rīki arvien būtu spodri un asi. Tam-

dēļ Latvijas skolotāju savienība arvien rūpējusies šinī ziņā
nākt saviem darba biedriem palīgā, rīkojot kursus un ped.
nedēļas. Kursi domāti zināšanu iegūšanai un metodu iz-

kopšanai, bet ped. nedēļas — ierosmei ped. darbā un jaunu

ceļu meklēšanai. Pag. gadā savienība sarīkoja Rīgā zīmē-

šanas un veidošanas kursus Austrijas ped. prof. R. Rotēs

vadībā, un materiāli atbalstīja skolotāju kursu sarīkošanu

Alūksnes, Cēsu, Daugavpils un Bauskas skolotāju orgāni,
zacijas. Ped. nedēļas bija divas: pirmā no 5.—9 aug. un

otrā no 25.—27. oktobrim. Pirmajā kā lektori piedalījās:
Prof. R. Rote — Zīmēšanas metodes un technika;

Dr. H. Gams —
Pēcledus laikmeta klimāts un mežu

vēsture;
Prof. K. Balodis — Darba ražīgums Eiropa un Amerika.

Smola — Austrijas skolu reforma;

Smola — Bērnu darbu organizēšana;

„
Smola —■ Jaunatnes audzināšana atturībai;

Lebedinskis — Sugu izcelšanās un darvinisms mo-

dernās zooloģijas gaismā:

Dr. T. Celms — Inteliģences psicholoģija;
Doc. K. Dišlērs — Demokrātija un tautas izglītība;
A. Šillers —

Vadošās idejas latvju literatūrā;
A. Švābe — Jauni materiāli Latvijas vēsturē;
Dr. K. Adamsons — Skolu higiēnas jautājumi.
Otrajā pedagoģiskajā nedēlā lasīja:
Prof. Lejnieks — Matemātika pamatskolā;

~
Fr. Balodis — Latvju apdzīvotās vietas (sakarā

ar izdarītiem izrakumiem);
Prof. Šmidts — Latvju mitoloģija;
Doc. Blese — Daži valodas jautājumi;
Doc. Neireiters

— Mazgadēji noziedznieki;
Grauds-Graudevics — Latvju valodas īpatnības.

2. Pag. gadā Savienība izdeva divus žurnālus: «Mūsu

Nākotne» —■ laikraksts skolotājiem un vecākiem un «Nā-
kotnes Spēks» — mēnešraksts bērnu kopšanai un audzinā-

šanai. Pēdējo kopā ar Latvijas skolotāju kopējo slimo kasi.

No sērijas «Skolas literatūra» izdots Nr. 25. — Tautas

dziesmu vācelīte 111. d. Atjaunoti izdevumi Nr. Nr. 1., 2.,
9. un 13. Sākta rakstu sērija «Latvijas vēstures pirm-

avoti, no kuras jau izdoti 3 numuri.:
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1. Vecpiebalgas zemnieku sūdzība Zviedrijas karalim

Kārlim XI.

2. Smiltenes novada zemnieki un

3. Vecākās zemnieku tiesas.

Bez tam izdots K. Dēķena «Likums par izglītību», Zei-

dela «Rokdarbi kā harmoniskas izglītības un_audzināšanas

pamats», Kundzina «Perspektive» un Skolotāju kalendārs.

Kopā ar skolotāju slimo kasi izdota Hinhedes «Dzīvojiet
lēti un veselīgi».

.No savienības agrākiem izdevumiem minami vēstures

diapozitivi, ap 600 gabalu. No tiem Grieķijas vēsture

83 gab., Romas — 53 gab., Ēģiptes un viduslaiku
— 40 gab.

un jaunāko laiku pāri par 300 gab.
3. Latvijas, Lietavas ,un Igauņu skolotāju saivenības

nodibinājušas pastāvīgu kontaktu starptautiska biroja veidā,

kura sēdeklis Rīgā. Birojs uztur sakarus un informē viņa
locekļus par svarīgākiem kulturelās dzīves un skolu poli-
tikas jautājumiem atsevišķās valstīs. Plašāku jautājumu

pārrunām un darbības saskaņošanai katru gadu notur starp-

tautiskas skolotāju konferences pārmaiņus Rīgā, Kauņā,
Tallinā. Pirmā šāda konference uz Latvijas skolotāju sa-

vienības ierosinājumu notika 1922. g. Rīgā. Viņā piedalījās
ari somu skolotāju pārstāvji. —

Pag. gada rudenī Savienība saņēma uzaicinājumu no

«Internacionale_ Vereinigung der Lehrerverbānde», kuras
sēdeklis Parize, iestāties minētā organizācijā par biedri.

Tādam solim vajadzīga konferences piekrišana. Pirms

tāda dabūta, Savienība nevarēja oficiāli piedalīties starp-
tautiska skolotāju kongresā, kurš notika Londonāš. g. 22. un

23. aprīlī, bet lūdza mūsu sūtņa Vesmaņa kdzi informācijas

nolūkā_ kongresā ņemt dalību. To viņa labprāt uzņēmās
un atsūtīja Savienībai pārskatu par kongresā veiktiem dar-

biem un .pieņemtiem lēmumiem. Korvgresa materiāliem pie-
vienots ari pārskats par skolu un izglītības stāvokli Latvijā.

4. Latvijas skolotāju savienībā apvienotas 32 skolotāju

organizācijas ar vairāk kā 3000 biedriem.

1. Rīgas skolotāju arodbiedrība;
2. Valkas apriņķa skolotāju arodbiedrība;
3. Alūksnes skolot, arodbiedr.
4. Rūjienas skol. arodb.;
5. Valmieras apr. skol. arodb.;
6. Limbāžu skolot, arodb.;
7. Cēsu apr. skolot, arodb.;
8. Madonas apr. skol. arodb.;
9. Rēzeknes apr. skolot, arodb.; iis

10. Daugavpils apr. skolot, arodb.;
11. Daugavpils latv. skolot, arodb.;
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12. Ilūkstes apr. skolot, arodb.:
13. Jēkabpils apr. skolot, arodbiedr.

14. Jaunjelgavas apr. skolot, arobiedr.;
15. Bauskas apr. skolot, arodbiedr.;
16. Jelgavas apr. skolot, arodb.;
17. Tukuma apr. skolot, arodbiedr.;
18. Talsu skolot, arodb.;
19. Saldus skolot, arodb.:

20. Kuldīgas apr. skol. arodb.;

21. Liepājas apr. skol. arodb.;
22. Liepājas pils. skol. arodbiedr.;
23. Aizputes apr. skol. arodb.;
24. Embūtes apkārtnes skol. arodbiedr.;
25. Ventspils apr. skol. arodb.;
26. Defektivo bērnu skol. arodbiedr.;
27. Otrā vidusskolu skol. biedr.;
28. Latvijas krievu skol. biedrība;

29. Latvijas baltkrievu skol. biedrība;
30. Latvijas žīdu skolu centrālā organizac;

31. Latvijas ēbreju skol. biedrība «Hamore»;

32. Rīgas apr. skolotāju profesionālā biedrība.

Pēdējā no šīm organizācijām Savienībā iestājās šī gada
sākumā.

5. Daudz darba un materiālu līdzekļu prasījis un prasīs

ari uz priekšu skolotāju muzejs. Vina organizēšanā un ie-

kārtošanā galvenie nopelni skolot. J. Grestem. Technisko

darbu veikšanai pastāv īpaša komisija, kura pieaicina inte-

resentus — palīgspēkus muzeja kārtošanas darbam. Mate-

riāliem līdzekļiem muzeja ierīkošanu pabalstīja pag. gadā
Rīgas pilsētas valde ar Ls 1000 un Latvijas skolotāju krāj-

aizdevu sabiedrība ar Ls 300. Savienības valde sarīkoja iz-

radi Nacionālā teātrī, kuras skaidrs atlikums Ls 856,88 ari

naca muzejam par labu. Šinī gadā Rīgas pilsētas valde mu-

zeju pabalsta ar Ls 3000, bet valsts ar Ls 5000. —

6. Ar saviem pārstāvjiem Savienības valde pag. gadā

piedalījās:

Saeimas izglītības komisijā,
Saeimas publisko tiesību komisijā,
Izglīt. min. filmu cenzēšanas padomē,
Izgl. min. pornogrāfijas apkarošanas komisijā,

A.Pumpura pieminas komisijā,
Mātes un bērna aizsardzības savienībā,
Bērnu draugu biedrībā,

Valsts ierēdņu savienībā,
Tautas augstskolu biedrībā.

Tautu savienības veicināšanas biedrībā.

Bez tam atsevišķu gadījumu komisijās un apspriedēs,
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kā: bērnu svētku sarīkošanā, veselības propagandas ne-

dēlā v. c.

Jāmin ari lektoru sūtīšana uz provinces skolotāju bie-

drību sapulcēm un kursiem, priekšdarbu veikšana ped. ne-

dēļām, skolotāju kursiem, konferencēm un savu biedru tie-

siskā un materiālāstāvokļa aizstāvēšana.

Beigās jāaizrāda, ka Savienībai ir diezgan bagāta biblio-

tēka ar rakstiem par jaunākiem novirzieniem ped. litera-

tūrā un skolu politikas jautājumiem; grāmatas pēdējā laikā

iegādātas. —

Savienībai piešķirtas vasarnīcas Rīgas jūrmalā, Majoros

un dzejnieka Raiņa dāvāts Durbes muižas centrs, kuru ap-

saimniekošana ari prasījusi savu dalu Savienības darba.

J. Straubergs.

Otra Latvijas vidusskolu skolotāju biedrība.

Latvijas vidusskola atrodas patlaban vēl veidošanās

stadijā un paies vēl ilgs laiks kamēr šī skola būs pati sevi

atradusi, kāmēr viņa būs apzinājusi savus mērķus', uzdevu-

mus, ceļus kā šos mērķus sasniegt, kā ari to nozīmi, kāda

viņai ir vispārējā Latvijas kultūras gaitā.

Cīņai par Latvijas demokrātisko skolu vidusskolu demo-

krātiskie skolotāji nodibināja 11. Latvijas vidusskolu

skolotāju biedrību.

Savos četros pastāvēšanas gados šī biedrība paguvusi

nostiprināties, apvienot ap sevi vidusskolu demokrātiskos

elementus un noskaidrot tos uzdevumus, kas šai demokrā-

tiskai skolotāju daļai jāveic vidusskolu darbības laukā.

Galvenais pamata princips, uz kura bāzējas visa 11. Lat-

vijas vidusskolu skolotāju biedrības darbība, dr vienotas

skolas un vienotas skolotāju saimes princips.

Biedrība uz noteiktāko apkaro visus pedagoģiskā zinā

stipri apšaubāmos projektus par vidusskolu paplašināšanu
uz pamatskolu rēķina. Vienīgais vidusskolas paplašināšanas
veids, kas varētu pacelt vidusskolas līmeni, ir vispārīgā sko-

las laika pagarināšana no 10 uz 11 gadiem.
Skolas līmeņa pacelšanas un skolotāju profesionālo inte-

rešu aizstāvēšanas labā, visādā ziņā jāpanāk visciešākā kop-
darbība ar parejo pakāpju skolotājiem un viņu organizāci-

jām. Tā politika, kuru piekopa savā laikā Latv. vidus-

skolu skol. biedrība, noveda vidusskolotājus pilnīgi izolētā
stāvoklī, tā kā pie skolotāju profesionālo interešu aizstāvē-

šanas uz vidusskolu skolotājiem neviens pat neklausījās, jo
reakcionārās grupas ir principā pret katru kultūras darbi-

nieku algas paaugstinājumu un kāda liela interese ir de-

mokrātiskam grupām rūpēties par to darbinieku grupu lab-
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klājību, kuras strādā noteikti pretīm šai demokrātiskai kul-

tūrai! Un līdz tam laikam, kamēr vidusskolu skolotāji ne-

uzstāsies kopā ar pārējiem skolotājiem, ir mazas cerības

uz vidusskolu skolotāju vispārīgā stāvokļa uzlabošanu.

Tāpat ari skaidrs tas, ka tikai kopējā darbā mēs varam

novērst trūkumus mūsu skolas dzīvē. Turpretim iedomība

un paškritikas trūkums, kas rodas izolētās skolotāju grupās,

nekādu labumu nenesīs mūsu skolas dzīvei.

Darbību sākot, 11. Latvijas vidusskolu skolotāju biedrī-

bai bij jāķeras pde daudzu sasāpējušu vidusskolas dzīves

jautājumu atrisināšanas.

Viens no tiem bij tā saukto nepilntiesīgo skolotāju jau-
tājums. Pilntiesīgo skolotāju trūkuma dēl vidusskolu sko-

lotāji komplektējās no studentiem, no skolotājiem, kuri bei-

guši skolotāju institūtus un dažādus kursus, un beidzot no

pamatskolu skolotājiem. Daudzi no viņiem ir jau vai nu no-

beiguši studijas, vai atstājuši savu darbu vidusskolā, bet

tomēr vēl līdz šim laikam ir palikuši vidusskolās diezgan
daudz tādu skolotāju, kuri strādā vidusskolās jau 5—7 ga-

dus, savā darbā sasnieguši vislabākās sekmes un tomēr nav

atzīti par pilntiesīgiem locekļiem vidusskolu skolotāju saimē.

Ja pirmajos gados, kad šo skolotāju darbs nebij pārbaudīts

varēja šaubīties par vīnu visu pilntiesību, tad tagad ir pē-

dējais laiks, kad no šiem nepilntiesīgiem jāizlasa vērtīgie
un tiem jādod tiesība saņemt par savu darbu pietiekošu at-

algojumu un nodrošināt savu eksistenci. Šai virzienā 11.

Latvijas skolotāju biedrība strādājusi no pašas dibināšanas

dienas un tā domā, ka tai izdosies šo lietu izvest cauri.

Skolotāju algu jautājumā 11. vidusskolu skolotāju biedrība

izmantojusi visus gadījumus, kad radušās kādas izredzes uz

vidusskolu skolotāju algas uzlabošanu. 11. vidusskolu skolo-

tāju biedrībai savā laikā izdevās Saeimas sociālās likum-

došanas komisijā panākt skolotājiem labvēlīgu lēmumu, bet

tālākajās instancēs cerības uz algas uzlabošanu izjuka. Algu
jautājumā biedrība ari uz priekšu strādās visciešākajā kon-

taktā ar Latvijas skolotāju savienību un ari pārējām vidus-

skolu skolotāju organizācijām.
No jautājumiem, kuros 11. vidusskolu skolotāju biedrī-

bai bijis jāuzstājas, atzīmēsim eksāmenu jautājumu. Eksā-

menu sistēma vecajās kultūras valstīs vairākkārt izmēģi-

nāta, izvesta līdz pēdējām konsekvencēm un beidzot tomēr

atmesta, vai sašaurināta līdz minimumam, jo tas tāds pe-

dagoģisks paņēmiens, kurš neattaisno uz vīnu liktās cerī-

bas. Ari pie mums šī lieta bij novesta gandrīz līdz pēdē-
jām konsekvencēm un sāka nopietni apdraudēt visu mūsu

skolas kārtīgo gaitu. Otrai vidusskolu skolotāju biedrībai

izdevās sasniegt to, ka gala pārbaudījumu skaits pamazi-



108

nāts no 15—ī6 uz 5—6 un beidzot atcelti pārejas eksāmenu

Daudz vēl darba stāv priekšā biedrībai skolas iekšēja

darba jautājumos, kādēļ ari biedrība sāks izdot rakstus vi-

dusskolu jautājumos.

Biedrības pārstāvji ir ņēmuši dalību kā Saeimas komisi-

jās, tā ari dažādās komisijās pie izglītības ministrijas, pie-
daloties dažādos kongresos un apspriedēs.

Ar pārējām vidusskolu skolotāju organizācijām biedrība

centusies uzturēt konkrētas attiecības un izsargāties no lie-

kas polemikas, un visos igadījumos, kur bijusi vajadzīga ko-

pēja uzstāšanās, ari piedalījusies kopējās apspriedēs.

Pašu vidusskolu skolotāju, kā ari viņu biedrību savstar-

pējās attiecības pēdējā laikā tomēr palikušas daudz labākas

un ir cerība, ka neskatoties uz principielārn domu starpī-

bām, praktiskajā darbā būs iespējama saprašanās. Mazā-

kais no 11. vidusskolu skolotāju biedrības netiks ari uz

priekšu darīts nekas, kas traucētu sadarbību, ja tikai no

otras puses nemēģinās uzspiest skolai tādas lietas, kas runā

pretim vienotās skolas pamata principam.

Latvijas defektivo bērnu skolotāju biedrība.*)

Biedrību dibināt nolēma Latvijas kurlmēmo skolu sko-

lotāju pirmā konference Jelgavā 1920. g. 19. decembrī, kad

Jelgavas kurlmēmo skola svinēja 50 gadu pastāvēšanas ju-

bileju. Tāpēc šī diena uzskatāma par biedrības darbības

sākumu. Bez šī lēmuma konferencē pieņēma vēl šādus:

1) def. bērnu skolu skolotājiem jāpiedalās Latvijas skolo-

tāju 111. vispārējā kongresā (1920. g. 27.—30. dcc.) un 2) sa-

saukt def. bērnu skolu skolotāju kongresu.

Vispārīgajā skolotāju kongresā def. b. skolu skolotāji sa-

stādīja atsevišķu sekciju, un tanī pat Jaikā noturēja ari

Latvijas def. b. skolu skolotāju kongresu,

kurā piedalījās 18 personas. Kongress plaši pārrunāja def.

bērnu skolu jautājumus un nosprieda nākošās darbības lī-

nijas def. b. skolu dzīvē. Dalu no lēmumiem iesniedza vis-

pārīgajam kongresam, kur tos pieņēma. Plašo speciālo dalu

atstāja realizēt dibināmai def. bērnu skolu skolotāju bie-

drībai. . . I - I

*) Šīs un dažas citas ziņas par «Latv. skol. sav.»_ietilp-
stošu organizāciju darbību ņemtas no K. Deķena grāmatas

«Latvijas Skolotāju Savienība 1917.—1927.» Šo grāmatu

ieteicu visiem, kas gribētu tuvāki iepazīties ar musu sko-

lotāju organizāciju attīstību un dzīvi. J. G.



109

Biedrības statūtus reģistrē Rīgas Apgabaltiesā 26. jan-
vārī 1921. g. Pēc statūtu reģistrēšanas sasauc 1. pilno

biedru sapulci 27. febr., kurā ievēl pirmo pastāvīgo valdi.

Spilgtākie biedrības darbības momenti šādi (chronolo-

ģiskā kārtībā):

DLatvijas kurlmēmo skolu normalstatutu izstrādāšana

un pieņemšana.

2) Defektivo bērnu skolu skolotāju sagatavošanas kursi

1923. g. vaarā no 1.—31. aug.

3) Likumprojekta izstrādāšana par def. bērnu skolām.

4) Kopēja def. bērnu skolu piedalīšanās Vislatvijas pe-

dagoģiskā izstādē 1924. g. Izstādes laikā biedriba sarīko
Rīgas pilsētas 111. vidusskolas telpās def. bērnu skolu

vakaru.

5) 1925. g. vasarā no 10. līdz 22. augustam biedrība sa-

rīko saīsinātus kursus defektivo bērnu skolotāju sagata-
vošanai.

6) 1926. g. ziemas svētku brīvlaikā no 28. līdz 30. dcc.

sarīko lekciju ciklu.

Biedrība ieiet Latvijas skolotāju savienībā un Latvijas
Bernu Draugu biedrībā. Bez jau pievestiem redzamākiem
biedrības darbības momentiem vēl jāmin: 1) kurlmēmo
skolu programas izstrādāšana, 2) Latvijas defektivo bērnu

skolu muzeja organizēšana un 3) centrālas DiblioteKas di-

bināšana def. bērnu skolu jautājumos. Patlaban biedrība

apvieno visu Latvijas defektivo bērnu skolu skolotājus.

P. Kūla

Baltijas valstu skolotāju organizaciju savienība.

Mūsu skolas izveidošanas darbā radās vajadzība tuvāk

iepazīties ar izglītības jautājumiem mūsu tuvāko kaimiņu
valstīs — Lietuvā un Igaunijā. Sākās skolotāju tuvināšanās.

Lietuvas skolotāji sarīko 1921. g. ekskursiju uz Latviju,

Latvijas skolotāji viņiem atbild, sarīkojot_ ekskursiju uz

Lietuvu (Sauli, Keidani, Kauņa). Satikšanas syinīga L
Ro-

das doma nodibināt šo valstu skolotāju starpa_ pastāvīgus

sakarus informācijas nolūkos. Latvijas skolotāji sper šai

lietā pirmo soli. Uz Latvijas skolotāju savienības ierosinā-

jumu 1922. g. no 18.—20. jūnijam sanāk Rīga I. Baltijas

valstu skolotāju konference, kur kopa ar Lat-

vijas skolotāju pārstāvjiem apspriežas Lietuvas, Igaunijas

un Somijas skolotāju pārstāvji. Konference sniedz infor-

māciju par skolu sistēmu kaimiņu valstīs, ka ari iepazīstina
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ar ārpusskolas izglītības jautājumu. Sapulcējušies atzīst,
ka šādām konferencēm jānotiek katru gadu, ka ievadāma

apmaina ar izdevumiem, jāziņo par svarīgākajiem atse-

višķo valstu skolotāju kongresu un konferenču lēmumiem.

1922. g. no 27.—30. jūnijam noticķ Tallm ā

11. konference, uz kuru Somijas skolotāju pārstāvji nav

ieradušies. Vini neņem dalību ari turpmākās konferences.

Šīs konferences darbība jo rosīga. Tiek lasīti referāti par

darba skolu, mācības plāniem, stundu iekārtu, matēs va-

lodas mācīšanu v. c. Sakariem jātop ciešākiem. Dibinās

savstarpējas informācijas birojs Rīgā.

Trešā konference notiek Kaunā, 18. un 19.

augustā 1924. g. Še pārrunā ciešāku sakaru nodibināšanas

veidu, izstrādā un pieņem Baltijas valstu skolotāju organi-

zāciju savienības statūtus, pēc kuriem savienībā ieiet

Lietuvas, Latvijas un Igaunijas skolotāju apvienības. Citas

organizācijas savienībā var uzņemt konference. Uz Lat-

vijas skolotāju savienības ierosinājumu 1925. g. 21. un 22.-

---jūnijā sanāk Rīgā Baltijas valstu skolotāju kon-

gress, kurā piedalās no Lietuvas 107, bet no Igaunijas
168 skolotāji. Latvijas skolotāju ap 300. Kongress ap-

spriež jautājumus par vienoto skolu, skolotāju izglītību un

organizēšanos.

1926. g. 29. un 30. jūnijā notiek delegātu konfe-

rence Tallinā. Bez kārtējās informācijas par izglītības

jautājumiem kaimiņu valstīs tiek izstrādāta Savienības

turpmākās darbības sīka programa, nokārtots jautājums

par lektoru apmainu, pārrunāts jautājums par ekskursiju

sarīkošanu, vasaras koloniju ierīkošanu kūrortos, noorga-

nizēts starptautiskais sekretariāts Rīgā un noskaidroti viņa
uzdevumi. Tai pašā reizē nolemj sasaukt 1927. g. jūnija
beigās 11. Baltijas valstu skolotāju savienību kongresu Tal-

linā un izstrādā kongresa dienas kārtību. Kongresa laiks

saskaņojams ar Latvijas un Igaunijas skolotāju savienību

10 gadu pastāvēšanas svētku svinēšanas laiku. Kongress
1927. g. jūnijā Tallinā tomēr nenotiek aiz traucēkļiem, ko

Igaunijas skolotāju savienībai nebij iespējams novērst. Viņa
sasaukšanu atliek uz 1928. g. vasaru. Kārtējā konference

ar Lietuvas, Latvijas un Igaunijas skolotāju pārstāvjiem
tiek nolikta uz 1927. g. 22. augustu Tallinā.

1927. g. aprili notiek internacionālais skolo-

tāju kongress Londonā. Baltijas valstu skolotāju

organizāciju birojs deleģē uz kongresu kā pārstāvi Bertu

Vesmaņa kdzi, kura sniedz pārskatu par mūsu skolām pēc

materiāliem, kurus sakopojusi Latvijas skolotāju savienī-

bas valde. Kā redzams, organizācijas lietas iet plašumā
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un Latvijas skolotāji par savam vajadzībām var runāt līdz
plašajā starptautiskajā skolotāju saimē.

Sakarus Baltijas valstu skolotāju organizāciju starpā
uztur birojs, kurā ieiet visu triju valstu organizāciju pār-
stāvji. Birojs atrodas Rīgā, Skolotāju mājā, Dzirnavu ielā

Nr. 12/14.

L. Taivans

Pedagoģiskais birojs.
(Latvijas skolas reformas kustība.)

Neapmierinātība ar līdzšinējās skolas saturu ir izsaukusi

kustību, kuras aktīvākie darbinieki, skolotāji-mēģinātāji, ap-

vienojušies ap Latv. skol. savienību un izvirzījuši no sava

vidus apvienojošu centralorganu — Pedagoģisko biroju. Lai

raksturotu mēģinātāju un pedagoģiskā biroja darbību un cen-

tienus, šeit pievedam dažus organizatoriska rakstura plā-
nus un raksturīgākos lēmumus.

1. Pedagoģiskais birojs ir mēģinātāju vienojošais cen-

trālais orgāns.

2. Ped. birojs skaitās pie Latv. skolotāju savienības un

tiek izvēlēts no mēģinātāju pilnas sapulces uz 1 gadu
katra māc. gada sākumā.

3. Ped. biroja locekļu sastāvu nosaka ta pilnā mēģi-

nātāju sapulce, kura ped. biroju izvēl.

4. Ped. birojs izvēl no sava vidus prezidiju, sastāvošu

no priekšsēdētāja, viņa biedra, sekretāra, biedru zinātajā

un kasiera.

5. Ped. biroja sekretārs vada visas biroja tekošās da-

rīšanas, uztur sakarus ar organizācijas biedriem un valsts

iestādēm, iņformē tos, noskaidro sarežģījumus un steidza-
mos gadījumos sper nekavējoši solus biedru aizstāvēšanai.

6. Ped. birojs strādā visciešākā kontaktā ar Latv. skol.
savienību un palīdz izveidot un formulēt šīs organizācijas
pedagoģisko virzienu un domu.

_7. Lai starp ped. biroju un Latv. skolot, savien. pastā-
vētu visciešākais sakars, ped. birojs deleģē vienu no sa-

viem locekļiem L. sk. sav. valdē, kā ari L. s. s. valde de-
leģē vienu valdes locekli pedag. birojā.

8. Mēģinātāji savās darba vietās apvienojas darba ap-

vienībās.
9. Darba apvienības ikgadus izvēl savu prezidiju no

priekšsēdētāja un sekretāra.

10. Šis prezidijs uztur sakarus ar ped. biroju un informē
to par darba apvienību darbību.
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11. Tie mēģinātāji, kuri nevarētu izveidot darba apvie-

nību, grupējas tieši ap pedag. biroju.
12. Lai uzturētu starp mēģinātajiem un ped. biroju ciešu

saiti, ped. birojs ārpus oficiālās sarakstīšanās, uzdod sa-

viem locekļiem interesēties par atsevišķiem mēģinātāju ra-

joniem, ja vajadzīgs, izbraukt uz vietām, iepazīties ar mē-

ģinātāju darbu un vajadzībām; atrast līdzekļus šo vajadzību

apmierināšanai un darbības saskaņošanai.

13. Konfliktu gadījumos, ja tādi rastos:

a) Starp valdības iestādēm un skolotāju-mēģinātaju, uz

pēdējā pieprasījumu, ped. birojs rūpējas, lai pie lietas

noskaidrošanas tiktu pielaists ari ped. biroja pār-
stāvis.

b) Konflikta gadījumā starp pašiem meģinātājiem, uz

abu pušu izteiktu vēlēšanos ped. birojs organizē goda
tiesu.

14. Tāpat ped. birojs cenšas novērst mēģinātāju starpā

visas tās parādības, kuras varētu mēģinātāju darbu apgrū-

tināt vai diskreditēt.

8. augusta 1925. g. mēģinātāju apspriedē tika pieņemts
pirmais ped. biroja darba plāns, kurš ari tika līdz šim likts

visas biroja darbības pamatā. Tā kā 11. un 12. apr. 1927.

g. mēģinātāju sapulcē pieņemtais jaunais darba plāns pil-

nīgi neaizvieto veco plānu, tad pievedam to šeit:

«Ped. birojs ir pedagoģiskā jaunradīšanas darba apvie-
nības centrs.

Šīs darba apvienības mērķis:

a) Saskaņots pedagoģ. jaunradīšanas darbs Vislatvijas
mērogā.

b) Jaunās skolas organizēšana.

c) Darba apvienības dalībnieku pašizglītība.
Pedagoģ. biroja uzdevumi:

1. Pedagoģiskās orientācijas (skolas mērķa) noskaidro-

šana.

2. Mēģinājumu darba plāna izstrādāšana.

3. Mēģinājuma un organizācijas darba sadalīšana un

materiālu koncentrēšana.
4. Jaunās skolas kodola organizēšana. (Hospitantu

klases un mēģinājumu klases.)
5. Padomi mēģinājumu darba teorētiskai sagatavoša-

nai, rezultātu saskaņošana un sagatavošana tālākiem mēģi-
nājumiem vai ari to publicēšana.

6. Atsevišķu pedagoģisku un psieholoģisku jautājumu

pētīšanas organizēšana.

7. Statistisku materiālu vākšana un apstrādāšana par

Latvijas bērnu fizisko un psiehisko attīstību.

8. Mēģinātāju darbības sakaņošana savā starpā.



113

9. Pedagoģiskas informācijas noorganizēšana.

10. Reformas ideju propaganda, apspriežu sasaukšana,
konferenču organizēšana, lekciju, kursu, mēģinātāju izstāžu
sarīkošana v. t. t.

11. Informācija par parādībām cittautu pedagoģ. litera-
tūra un darbā.

Izveidojot 8. aug. 1925. g. mēģinātāju apspriedē pieņemto
darbības projektu pedag. birojs savā 8. marta 1927. g. sēde

šo projektu sīkumos negrozot, nosprauda turpmākai darbī-

bai šādu plānu:

I. Ped. birojs nostāda sava darba pamatā ideju par Lat-

vijas skolas reformu.

11. Šīs idejas realizēšanai ped. birojs:

1. Nosprauž skolas mērķus un viņas tuvākos uzde-

vumus.

2. levada šo mērķu iztirzāšanu mēģinātāju apspriedēs.

3. Nosprausto skolas mērķu iemiesošanai dzīvē pedag.

birojs meklē un vāc vienkopus visus vērtīgos līdzekļus, ku-

rus sniedz līdzšinējā skolas dzīve un mēģinājumi Latvijas un

ārzemju praksē. Tajā pašā laikā apkaro negatīvās parā-

dības skolas dzīvē, kuras varētu kavēt darbu, cenšoties

tajā pašā laikā viņas aizvietot ar pozitivām parādībām.

Šim nolūkam:

a) pedagoģ. birojs seko Latvijas skolas dzīves tekošām

parādībām un, balstoties uz nospraustajiem princi-

piem, cenšas tās attiecīgi novērtēt;

b) uzkrāj un popularizē tekošās pedag. prakses vērtī-

gākos sasniegumus;

c) iztirzā un, ja vēlams, pārbauda ārzemju piedzīvo-

jumus.

4. Nospraustā darba realizēšanai ped. birojs:

a) sekmē darba apvienību nodibināšanos;
b) uztur sakarus ar mēģinātāju darba apvienībām un

atsevišķiem mēģinātājiem;
c) 1. Uzstāda problēmas atsevišķu audzināš. mērķu sa-

sniegšanai un

2. noorganizē šo problēmu noskaidrošanas darbu.

5. Pedag. birojs ierosina ari skolotāju aktivu uzstāša-

nos par savu ideālu
—

labāku Latvijas skolu un rada viņos
drosmi to aizstāvēt un realizēt.

6. Meklē un izmanto ikvienu izdevību ieinteresēt ari
Plašāku sabiedrību un vadošās aprindas par jaunās skolas

nepieciešamību un izlieto visus apstākļus, kuri labvēlīgi
jaunas skolas idejas iemiesošanai dzīvē.
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Jaunās harmoniskas audzināšanas, skolas

mērķa un uzdevumu p ro j c k t s,

kurš tika apspriests 11. un 12 apr. 1927. g. mēģinātāju

sapulcē.

Modernais laiks prasa no mūsu valsts citu jzglītības
ideālu un līdz ar to jaunu audzināšanas mērķi. Pēc demo-

krātiskās valsts satversmes jēdziena jāprasa harmoniskas

audzināšanas mērķis, lai dabiskā ceļā attīstītu visas cilvē-

kam vajadzīgās īpašības un tieksmes un cilvēks izaugtu

par:

1) Miesīgi veselu;
2) sabiedriski pilnvērtīgu;
3) techniski attīstītu un mākslinieciski izglītotu;
4) patstāvīgi domājošu būtni;
5) kura grib mērķi spraust, var un prot ari vinu sa-

sniegt.

Harmoniskās audzināšanas jēdziens nav jāsaprot kā

visu iespējamo cilvēka īpašību un spēju pilnīga attī-
bet gan kā augošā cilvēka harmoniska attīstība viņa

īpatnējas garīgās struktūras robežās.

Šim harmoniskam audzināšanas darbam jābūt orien-
tētam:

a) audzēkņu individualitātē,
b) tuvākā un plašākā sabiedrībā un

c) visumā.

No individuālā viedokļa audzināšanas tuvākie

uzdevumi sekoši:

1) Audzēknim jāmāca spraust un apzinīgi izvē-

lēt mērķus.

2) Audzināma sistemātiski bērna paša griba, kura

prot apzinīgi padoties pavēlēm un gadījuma rakstura ārē-

jam spiedienam.

Gribas audzināšanai jābalstās galvenām kārtām uz dar-

biem, kurus audzēknis dara uz paša iniciativi.

3) Piegriežoties augošā cilvēka rosinošiem spē-

kiem visa vērība piegriežama garīgiem un bioloģiskiem
radošiem procesiem.

Lai to panāktu:
a) jārūpējas par fizisko un garīgo attīstības kavēkļu

novēršanu, kuri varētu traucēt radošo spēku attīstību un

b) dzinu un manu iespaidošanu tā, lai tās no radošiem

spēkiem neizvērstos par ārdošiem.

Tā pienācīga vērība piegriežama seksuālajam momen-

tam, kā vienam no svarīgākajiem radošiem faktoriem. Vis-

pār bioloģiskie procesi un maņu radītās emocijas jāievada
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ta, lai tas neizvērstos par zemu baudkāri, bet izveidotos

par radoši vērtīgiem procesiem.

4) Garīgā darba pamatā un ari pašam garīgajam dar-

bam jātop par brīvu radošu darbu. No tā tad iztek skolas
svarīgākais un pats galvenākais uzdevums: modināt un

attīstīt visus cilvēka radošos spēkus, kuri vedīs viņu pie
patstāvības, iniciatives, nerimstošas mērķu spraušanas,
vinu sasniegšanas un pie dzīves prieka.

Līdz ar to viss mechaniskais piesavināšanās darbs pie-
laižams tikai tur, kur dzīves un darba procesiem jātop au-

tomatizētiem, jāņem vērā tas, ka katras automatizētas dar-

bības izejas punkts ir radošais moments un viņas veido-
šanās procesā ietilpst technisks apzinīgums.

5) Tā kā nākotnes skola nesprauž sev par mērķi zinā-

šanu piesavināšanos, bet cilvēku labākas dzīves organizē-

šanu, tad zināšanas jādod ne nolūkā pēc iespējas sniegt

visus vērtīgākos cilvēces kultūras sasniegumus, bet nolūkā

darīt topošo cilvēku spējīgu patstāvīgi iegūt vajadzīgās zi-

nāšanas, lai orientētos dažādās kultūras parādībās un spētu

sasniegt izvēlētos mērķus.

Tāpēc audzēkņiem jāsniedz ne tik vien faktu zināšanas,
bet ari zināšanas par darba metodēm.

Piesavināmās vielas izlasē jāņem vērā ari tas, lai bērns

iegūtās zināšanas varētu pielietot katrā savas dzīves

posmā.

Zināšanas jāpasniedz tā, lai tās kļūtu bērnam par at-

zļņām. Šīm atziņām jākļūst saskaņotām savā starpā, lai

tās varētu kļūt par materiālu ceļamai pasaules uzskata

ēkai.

6) Skola līdz šim nav pietiekoši tuvu piegājusi audzinā-

šanas mērķim no techniskā un mākslinieciskā viedokļa.

Jaunajā skolā nepieciešami skolas darbu uzbūvēt ņemot

vērā šos divus viedokļus, jo technika un māksla ir vienas

no galvenām kultūras nesējām.

Tāpēc jāradina bērni techniski domāt, pareizi strādāt,

iekārtojot darbu un racionāli izmantojot kā darba rīkus, tā
ari savas spējas.

Vingrināma veiksme meklēt patstāvīgi zināšanas.

Bez dzīvē nepieciešamām elementārām technisk. veiks-
mēm jāattīsta audzēkņos spējas vispār iegūtās zināšanas

pielietot dzīvē.

Tas sakāms par veselīgas dzīves vešanas parašām, vi-

sām veiksmēm, kā techniskā, mākslinieciskā, tāpat ari inte-
lektuālā ziņā: to vajaga bērnam dot, ko ikdienas dzīvē

jāpielieto, lai dzīve taptu veselīga, labāka, patīkamāka,

vieglāka, daiļāka un harmoniskāka.
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7) Katra demokrātiskas valsts pilsoņa dzīves piepildī-

jums var būt sasniegts tikai tad, ja viņš ir netikvien uz-

sūcis sevī kultūras vērtīgākos sasniegumus, bet ari nes

sevī tieksmi doties uz priekšu.

Tāpēc a) jāattīsta iniciative un_ vispār lietderīga akti-

vitāte
un b) apziņa, ka par labām atzītas idejas, jācen-

šas ari realizēt dzīvē, jāpadara par organisku dziņu.

8) Pats par sevi saprotams, ka uzstādot un izvedot visā

plašumā nosprausto audzināšanas mērķi, mēs vingrināsim
koncentrēšanas spējas un loģisko domāšanu; dabīgi augs

mūsu atmiņa, technika automatizēsies, uzmanība asināsies,

novērošanas spējas nostiprināsies. Bet līdz ar to tomēr

jāpiegriež šiem momentiem ari vēl atsevišķa uzmanība. Tā

piem. jāmāca rīkoties pareizi ar atmiņu, jāradina lietišķi
novērot parādības un objektus.

9) Ja līdzšinējā skola nepiegrieza augošajam fiziskajam
cilvēkam pienācīgu vērību, tad nākotnes audzināšanas

mērķi fiziski vesela cilvēka izaudzināšana nostādāma visu

pirmā vietā.

Fiziskai audzināšanai jānotiek skolas ārsta, vecāku un

fiz. audz. skolot, kopdarbībā.
Fiz. audz. nedrīkst aprobežoties ar ķermeņa kultūru

vien, bet tai jāaptver ari viss, fiz. dzīves veids, kuram jā-

kļūst higiēniskam un harmoniskam.

Audzināšanas uzdevumi no sabiedriska

viedokļa.

No vienas puses jāaudzina cieņa un spēja kalpot jau ga-

taviem sabiedriskiem mērķiem un ideāliem. Kā tādi būtu

minami Latvijas demokr. republikas un pilsoņu idejas.

2) No otras puses jāaudzina aktivais sabiedr. gars, kurš
līdzi veido un pieliek visus spēkus sprausto mērķu sa-

sniegšanai.
3) Jāaudzinā pilsoņi, t. i. cilvēki, kuri aizvien domā ne

tikvien kā par savu personīgo, bet ari par sabiedrības un

plašākā nozīmē, par tautas un valsts labumu.

4) Kultūras sekmīgāka progresēšana iespējama visu
tautu saistībā un sadarbībā. Uz turieni jātiecas tautām un

valstīm. Sabiedrības jēdzienam ar tautu un valsti tāpēc
nav jābeidzas, bet jāpatur prātā, ka mūsu tauta ir visas

tautu saimes viens loceklis.

5) Audzināma sprausto sab. mērķu sasniegšanai nepie-
ciešamā ilgstošā griba.

6) Jau skolā audzēknim jāvingrinās saskaņot savu gribu
ar sabiedrisko gribu, cenšoties pēc ideāla: ka personīgai
dzīvei jākļūst par sabiedrisko dzīvi un sabiedr. dzīvei jā-

kļūst par personīgo.
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7) Apkarojot sabiedrībai naidīgās dziņas, reize ar to

jācenšas ari dēstīt sabiedriski pozitivas jūtas:

a) savstarpējas solidaritātes, izpalīdzības un vispār so-

ciālas jutas;

b) modināt ētiskas jūtas, kā pašuzupurēšanos v. t. t.;

c) audzināma atbildības sajūta sabiedr. priekšā;

d) sabiedr. goda sajūta un
.

c) konkurences un savstarp. apkarošanās vietā dēstāma

kooperācijas jeb savstarp. palīdzības idejas.

8) Zināšanām par sabiedri.sko dzīvi jāierāda noteikta

vieta. Zināšanām jābūt ētiska, politiska un vispār sabie-

driska rakstura un izaugot no pārdzīvojumiem, jāklust par

atziņām.

9) Sabiedr. zināšanām jāstāv ciešā sakarā ar sabiedr.

veiksmēm, kā: spēju uzstāties publikas priekšā, sapulču,

debašu, vadīšanas techniku, ātru orientēšanos katastrofu,
ielu kustībās v. t. t. gadījumos.

Līdz ar to nostiprinās audzēkņa pašapziņa, apķērība,

orientēšanās spējas, cīņas izturība v. t. t.

10) Audzinot sabiedr. aktivitāti, jāuzsver pašdiscip-
līna un jau minētais kooperācijas gars, šīs īpašības padarot
par paraš u.

sevišķi uzsverami audzināšanā:

pienākuma,
likuma un

pašu pieņemtu lēmumu pildīšana.

Kā galv. līdzekli sab. mērķu realižēšanai psich i s kā

sfērā minami sekoši:

runas dāvanas,

drosme,

apķērība,
izturība un

fiziskā sfērā:

sociālā higiēna,

disciplinētas kustības,

pieklājība un iznesība.

Tā kā šo īpašību ieaudzināšana prasa ne mazāk laika un

pedagoģiskas izturības, tad šim momentam piegriežama ne

mazāka vērība, kā iepriekšējiem.

Sabiedrība kā organisms ari padots bioloģiskiem, socio-
loģiskiem un psicholoģiskiem likumiem. Ļaujot skolas dzīvē

viņiem pareizi iedarboties, zudīs visas antisabiedriskas pa-

rādības un tiks modinātas, pieaugs un attīstīsies solidaritā-

tes, izpalīdzības un vispār sociālas jūtas.
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Lai spraustos sabiedr. mērķus panāktu, klasei jātop par

demokr. apvienību un visai skolai par sabiedrisku dzīvu

organismu. Skola jāuzbūvē uz demokrātiskā pašpārvaldī-
šanās principa, viņai jākļūst par demokrātisku republiku
mazumā.

No visuma viedokļa audzināšanas uzdevumiem

jābūt sekošiem:

1. Jāmodina cilvēkā kopības apziņa ar visumu un

jāmodina dziņa pēc patiesības. 2. Jāierosina meklēt šo

kopību ar visumu prāta slēdzienos un jūtu pārdzīvojumos.
3. Šis uzdevums uzskatāms kā audzināšanas priekšdarbu
noslēgums un reizē sākums pasaules uzskatu likšanai, jo
bez pasaules uzskata harmoniska personība nav domājama.

Tā kā bērns savā attīstībā pārdzīvo visus cilvēces at-

tīstības posmus, mums jāorganizē audzināšanas darbs

stingrā saskaņā ar modernās bioloģijas un psicholoģijas li-

kumiem, spraužot katram dzīves posmam tuvāku mērķi.

Svarīgā audzināšanas darbā nav jāizlaiž iz acīm neviens

cilvēka tapšanas posms un tas, ka ar harmoniskās audzinā-

šanas mērķa izvešanu mēs gribam izaudzināt patstāvīgas,

darbīgas un humānas personas, kuru uzdevums būtu šo dzīvi

izveidot labāku.

lekārtojot audzināšanu skolā pēc spraustā audzināšanas

mērķa principiem, skola taps par apkārtējās dzīves kultu-

relo centru, bērnībai nepieciešamu un mīļu iestādījumu un

bērns izdzīvodams iepriekšējo dzīves posmu ieies nākamajā,

ieguvis visu vajadzīgo šī posma sekmīgai veikšanai.
Attiecībā uz vielas sakārtojumu, savā 3. maija 1926. g.

sēdē pedagoģ. birojs izstrādājis sekošu atzinumu:

«Skolas darbam jābūt viengabalainam, tāpēc mācības

priekšmeti apvienojami kompleksos. Kompleksiem jāizaug

no dzīves un tie jāapstrādā tā, lai tie attīstītu bērna spējas,

ierosinātu bērnus pētīt apkārtējās parādības, radinātu tos

patstāvīgi atrisināt jautājumus, kā ari liktu pamatu noteik-

tiem pasaules uzskatiem un izaudzinātu gribu šos uzskatus

izvest dzīvē.»

Turklāt 3. un 4. augusta 1926. g. mēģinātāju sapulcē at-

tiecībā uz dažādu metožu un darba sistēmu pielietošanu tika

izteikts tāds atzinums:

«Jācenšas radīt piemērotus vielas apvienošanas kom-

pleksus, kas izauguši no dzīves. Komplekss saprotams kā

vielas organižēšanas metode. Daltonas plāns uzskatāms kā

darba organizēšanas metode. Bet pats darbs darāms pēc

pētīšanas metodes.»

Attiecībā uz sabiedrisko audzināšanu ped. birojs ieņēmis
šādu stāvokli, kurš ari tika deklarēts 28-/29. marta 1926. g.

mēģinātāju sapulcē:
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«1. Sabiedriskai audzināšanai jānotiek ne tikai vārdos,
bet ari darbos.

2. Demokrātiskam principam jāvalda kā klases darbā

un dzīvē vispār, tā ari klases satversmē, kurai jābūt uzbū-

vētai pēc iespējas demokrātiskā garā, lai tādā veidā bērns

no paša sākuma ieaudzinātu sabiedrisko disciplīnu un sa-

biedriskus uzskatus, kā: atbildību sabiedrības priekšā, at-

sevišķas personas lomas izpratni sabiedrībā, atsevišķas per-

sonas attiecību izpratni pret sabiedrību.

3. Sabiedriskai disciplīnai jāaptver tiklab atsevjšķa
bērna attiecības pret visu kolektivu, kā ari atsevišķu bērnu

savstarp. attiecības. Kā vienās, tā ari otrās attiecībās jā-

izpaužas pieklājībai, atsaucībai, solidaritātei.

4. Uzstādītās sabiedriskās disciplīnas apjoms nedrīkst

pārsniegt bērnu spēju robežas, kā no fiziskā un praktiska,

tā ari no sociālā viedokļa, ņemot verā apstākļus, kādos

bērns audzis.

5. Klases organizēšana uz demokrātiskiem principiem
prasa no skolotāja lielu taktu un izturību, lai izvelētos prin-

cipus izvestu dzīvē ar noteiktību un vienmerību, un lai pie-

nācīgi izmantotu katru gadījumu sabiedrisko attiecību iz-

kopšanai.

6. Tas skolotāju darbu sākumā gan apgrūtina, bet vē-

lāka laikā darbs paliek ievērojami vieglāks, jo demokrā-

tiskās formās izveidojusies bērnu pašdarbība atļauj plašā-
kos apmēros izvest skolas dzīvē kā garīgā, tā ari materiālā

darba principus.

7. Klases pārveidošana par dzīves un darba apvienību
ir tuvākais neatliekamais uzdevums, pie kura jāķeras, jo
citādi nekāda skolas reforma nav domājama.

J. Greste

Pedagoģiskais muzejs.

Jo spilgti uzskatu dažādība izpaužas pašulaik jautāju-
mos par mūsu skolas darba izveidošanu, ražīguma pacel-
šanu, atdzīvināšanu. < Daži' domā, ka meklējot grāmatās,
strādājot kursos, vērojot cita darbu un iztirzājot audzinā-
šanas un mācīšanas jautājumus, mēs varam gūt vērtīgus
ierosinājumus, un tā sekmēt piesmakušā klases gaisa izvēdi-

nāšanu._ Tiem liekas, ka mums tagad skolā jāmāca tas,
ko senāk nemācīja, proti «ar savu galvu dzīvot.» «Vēro

un spried pats, izlem pats, meklē pats lidzeklus un ceļus,
proti pats sākto darbu veikt». Mūsu pašreizējā dzīve rāda,
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ka
— sākot no pašas augšas — trūkst aktivu, sabiedrisku,

spējīgu, pašaizliedzīgu pilsoņu, un tas nu uzliek mums —

skolotājiem — pienākumu padomāt, kas mums būtu darāms,
lai jaunā paaudze būtu labākā, kā mēs.

Kādreiz bij skolotāji, kas maz savu ādu taupīja un prata

riskēt. Tie pulcējās tad, ikad to liedza. Tos vadīja viena

doma: glābt, saudzēt bērnu, radīt pretsparu tiem žņaugiem,

kuru mērķis bij iznīcināt mūs kā tautu. Nelīdzēja ne cir-

kulāri, ne sodi, ne cietumi, ne cilpas: skolotāji mācijās

kopīgus mērķus spraust, kopīgus ceļus iet.

Reiz bij tāda revolucionāra ligzda. To sauca par mu-

zeju biedrību. Te aktivākie skolotāji lika kopā galvas, ro-

kas un grašus. Un kā šī darba rezultāts radās kopīpašums
— muzejs. Cilvēks veidoja materiālu un veidojās pats.

Sabiedrisks cilvēks veidojas sabiedriskā darbā. Radās pār-

domas par darba metodēm, par pozitivām un negativām

pusēm. Vielu vākšana, pārstrādāšana par mācības līdzek-

ļiem, šo māc. līdzekļu pielietošana skolasdarbā izsauca

pārrunas, meklēšanu rakstos un pie gudrākiem cilvēkiem.

Muzeja darbinieki
— starp citu — mācījās pie Ziemeļu

ledus jūras un Neapelē, Maskavā un Berlīnē, Pēterburgā

un Cīriķē. Un kā sekas — Rīgā izveidojās savs muzejs,

bet igalvenais, izveidojās strādnieki, darba metodes, krājās

zināšanas, izstrādājās veiksmes. Un reiz šī «Muzeju bie-

drība» bij vienīgā legālā skolotāju organizācija. Vecie mu-

zejnieki vēl tagad piemin tos apgarotos laikus: bij uguns,

bij griba kalpot skolai, bij reti pašaizliedzīgi strādnieki...

Daudzu vairs nav. Trūkst mums Ozo'iņa, Jansona, Karkli-

uas, Mālira, Amoliņa... Un vēl daža laba. Miers vinu

pīšļiem!

Muzejs toreiz bij pedag. laboratorija, kura pārstrādāja

un izplatīja ne tikai nedzīvas lietas, bet jo vairāk dzīvu

domu un inficēja ar «nemiera baciļiem» tos, kas vēl bij

spējīgi mosties. Un ja tagad mācīb. līdzekļi — un galvenais
— pašgatavoti mācības līdzekļi ieņem — pat mūsu mazo

skoliņu darbā redzamu vietu, tad tur savs nopelns ir ari

vecajam muzejam. Bet vecie muzejnieki, izsēti pa dažā-

diem latvijas stūriem, sēj baciļus tālāk.

Mums ir laba tiesa — pat mazu skoliņu, kuras mēs bez

kautrēšanās varam rādīt Eiropas lietpratējam. Ne jau ba-

gātību rādīt, bet labu gribu likt rokas, grašus un galvu
darbā tur, kur valsts nespēj talkā nākt.

Žēl tikai, ka pa juku laikiem daudz kas aizgājis bojā
un neceļas. Izjuka darbinieki, izjuka uzkrātās mantas —

skolotāju kopīpašums.
Bet tagad jāsāk atkal no «a». Ir jau iesākts. Varam
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au runāt par Skolotāju muzeja pamatu — tur Skolotāju

uaja, Rīgā, Dzirnavu ielā 12/14. Maza grupiņa skolotāju

Kaudzītes
Matīsa

stūrītis

muzejā.

jau kaut ko ir iesākusi. Tikai iesākusi. Vai tur ar laiku
kas izveidosies, atkarāsies no skolotājiem pašiem, vai tie
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nāks talkā. Pietrūkst jau spēka. Viens no pirmiem un

vissirsnīgākiem darbiniekiem, R., jau nolikās ar diloni. Labi

nu vēl, ka mums ir cerība viņu drīzumā atkal redzēt savā

vidū. Kāds cits muzeja lietās jau mērojis ceļus, kuri kop-
sumā ņemti, sniegs vismaz ap zemes lodi. Sākumā jau to

var ciest, bet strādnieku acis raugās apkārt, sak\ vai kād-

reiz nenāks palīgi ar.

Muzeja pagaidu valdē ir priekšstāvji no L. skol. savie-

nības, Rīgas skol. arodbiedrības, 11. vidusskolas biedr. un

skolotājiem. Pastāvīgu darbinieku ir līdz 12 cilvēku:

Kūla, Rozenfelds, Jušena, Konrade, Miesniece, Zariņa,

Skuja, Zutis Džindža, Plostnieks un vēl viens otrs. Regu-
lāri sapulcējas_ trešdienās, bet, ja tas vajadzīgs un iespē-
jams, svētdienās un vakaros.

Muzeja telpas atrodas jaunā mājā, trešā stāvā. 2 ista-
bas domātas rakstnieku stūrīšiem, 1

— laboratorijai, 2 ma-

zākas — mācības līdzekļu krātuvei. Bez tam vēl ir maza

istabiņa ar virtuvi muzeja pārzinim. Telpas — cik iespē-
jams — pielāgotas muzeja vajadzībām.

Pirmais muzejnieku darbs bij Blaumaņa stūrīša iekār-

tošana. Bij jāsameklē un jāsavāc, kas vēl nebij iznīcināts.
Še jau ir vismaz 600 Nr. Nr. daudz maz sākārtoti. Ir likts

pamats ari A. Brigaderes, Kaudzītes Matīsa un Reiņa, Raiņa
un Aspazijas stūrīšiem. Tie nu vēl ir loti nepilnīgi un

prasa vēl darbu. Tepat rakstnieku muzejā vēl ir uzkrāta

laba tiesa rokrakstu, dokumentu un piemiņas lietu, kuru
vērtību nākošās paaudzes — cerams —■ labāk apzināsies,
nekā mēs. Un ja kas būs mazvērtīgs —to jau nebūs grūti
krāsnī iemest. Iznīcināt tomēr ir vieglāk, nekā uzkrāt. —

Otrā muzeja nodaļā, kura domāta vairāk dabas zinibu

skolotājiem, savāktas izejvielas, kolekcijas, ierīki, fotogrā-
fiski uzņēmumi un grāmatas. Visu te uzskaitīt nav iespē-
jams un nav ari vajadzība.

Kas tad ir muzejnieku nolūks? Kam viņi grib kalpot un

kada veida? Muzeja telpas nav (nedrīkstētu būt) tikai
krātuve, noliktava, ne ari tikai muzejs, kur ienāk, apska-
tās un aiziet, bet laboratorija, darba vieta. Piem., atnāk
skolotājs ar skolēniem uz Blaumaņa stūrīti un te, kur pie
rokas fotogrāfijas, rokraksti, grāmatas, Blaumaņa lietas, —

notur stundu. Še — Blaumaņa atmosfērā stunda noritēs
dzīvāk, siltāk un produktivāk. To jau dara vairāki Rīgas
skolotāji, ari iebraucēji ekskursanti. Būtu jāgādā par to,

lai še patiktu noturēt literatūras stundas ari par citiem re-

dzamākiem rakstniekiem. Skolotāji jau gan stāsta, ka še

muzejā redzētais, rādītais un stāstītais iespiežoties labāki

atmiņa. Un ne tikai atmina vien. Tikai — lauku skolotā-

jiem šis muzejs reti un grūti sasniedzams. Bet ari te var
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līdzēt, ja tik ir iespējams (fotogrāfijas, dublikāti, noraksti,
albumi — ceļojoši mācības līdzekļi). Vai te muzejā neva-

Raiņa
un

Aspazijas
stūrītis

muzejā

retu skolēns gatavoties uzrakstu darbu jeb eksāmenu? Pat

literatūras vēsturniekam būtu ko pētīt. Notiek jau ari ta-

gad tas, bet mazā mērā. Muzejs netiek izmantots. Kā
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vienu no iemesliem var minēt lipīgas slimības, kuru dēl bij

pat noliegts skolēnus pa muzejiem vadāt. —

Mērķus, kurus dab. zinātnieki sprauduši savā nodaļā, va-

rētu formulēt šādi:

1) Muzejs ir vieta, kur tiek vāktas izejvielas un ap-

strādātas kolekcijās un ierīkos. Skolotāji var dabūt tiklab

gatavu mantu, kā ari izejvielas.
2) Muzejs uzkrāj gatavus mācības līdzēklus (pašgatavo-

tus un pirktus), pārbauda, demonstrē tos un dod at-

sauksmes.
3) Muzejā tiek sarīkotas izstādes, priekšlasījumi un ap-

spriedes par mācības līdzēkliem un grāmatām. Pie muzeja
ir bibliotēka.

4) Rīgas skolotāji, kuriem nav māc. līdz. kabinetu, var

muzeja laboratorijā noturēt stundas vai nu paša skolotāja,
jeb ari muzeja darbinieku vadībā. Tas pats sakāms par

lauciniekieni-ekskursaiitieiii. Tie iepriekš pazit.io priekšmetu

un tematus, kurus vēlētos ar skolēniem praktiski apstrādāt.
5) Muzeja telpās tiek sarīkoti brīvlaikos skolotāju kursi

un paraugstundas. Katra skolotāju sapulce Rīgā ir saistīta

vai nu ar īsiem kursiem, priekšlasījumiem vai paraugstun-
dām muzeja telpās.

6) Muzejā skolotājs dabū padomus un aizrādījumus par

vielām, ierīkiem, mācības līdzēkliem, literatūru, firmām u.t.t.

Varētu jau vēl uzskaitīt, kam vajadzētu būt, bet,
vai būs, tas vēl ir jautājums. Mēš jau tagad neesam tie,
kas priekš kara. Tagad mums izdevīgāk, ja citi ko pa-

dara un iedod gatavu rokā. Tad jau vēl var neņemt ar.

No kurienes nāk līdzekli muzeja iekārtošanai? Pirmo

sākumu lika dab. zin. kursu dalībnieki ar Ls 140.—, Rīgas
pilsētas valde nomaksāja daļu par vitrinām, skapjiem un

plauktiem, ziedodama Ls 1000.—,Ansis Gulbis dāvināja grā-

matas par apm. Ls 1000.—, Valters un Rapa —
Ls 100.—,

Neimanis — Ls 10-—. (Sīkāku muzeja labvēļu .sarakstu
skat. «M. N.»!) Loti smags ir telpu jautājums. Tagad —

jaunā mājā — jāmaksā īre ap Ls 3000.— gadā, (t. i. 150.000

rub.!). No kurienes tie nāks? No Skol. savienības, vai pa-

reizāk — no skolotājiem gan laikam nē. Tas jau iznāktu

uz katra Savienības biedra gandrīz lats gadā. Tas neies.

Te mums atkal godam jāmin Rīgas pilsētas valde, kura

atvēlēja telpu īrēšanai Ls 3000.—. Tā tad uz vienu gadu

esam nodrošināti. Kas būs pēc gada —
to redzēsim. Ne-

sen Saeima no valsts līdzekļiem atvēlēja muzeja iekārtošanai

Ls 5000.—. Šī suma dos iespēju iegādāties laborat. galdus,

skapjus, vitrinas, krēslus, kā ari ierīkus un materiālus prak-
tiskiem darbiem tiklab priekš skolēniem kā ari skolotājiem.

Ir cerība, ka jau šovasar izdosies muzeju dabūt tiktāl,



125

ka viņš jau varēs kalpot skolotāju vajadzībām. — Telpu
trūkuma dcl šinī vietā nav iespējams iztirzāt jo svarīgu
jautājumu par muzeja pārzināšanu un izmanto-

šanu. Tas tak ir skaidrs, ka nepietiek ar to, ja iekārto,
vajag ari izmantot. Līdz šim gan plašākās sapulcēs nav

bijis vaļas muzeja lietu pārrunāt, nav bijusi iespēja dzirdēt

skolotāja — muzeja saimnieka — vārdu. Bet tas ir

jādzird, un jau tuvākā nākotnē, jo muzejs tak nav privāta
lieta.

Kā jums zināms, tad vairākas arodbiedrības jau ir likušas

pamatus saviem apriņķa muzejiem, kas uz vissiltāko ap-

sveicams. Tagad nu būtu jāpārrunā, vai Rīga nevarētu

apriņķa muzejiem talkā nākt un viņu skaistos pasākumus
veicināt. To tak mēs nesagaidīsim, ka zemkopji un lop-

kopji, strādnieki, ierēdņi un tirgotāji sāks par mūsu lietām
— skolas lietām domāt un gādāt. Ko mēs paši darīsim, tas

būs darīts, cik darīsim, tik būs padarīts. «Mēs būsim tik

lieli, cik liela būs mūsu griba». —

A. Šteins

Latvijas skolotāju kopējā slimo kase.

Līdz 1923. g. 1. aprīlim kases dalībnieku skaits pārsnie-
dza tikai vienu tūkstoti, bot no 1. aprila dalībnieku skaits

pieauga pāri trim - tūkstošiem, jo ar šo termiņu pašvaldī-
bām bija jāapdrošina savi darbinieki. Pagaidu valde attī-

stīja rosīgu darbību un sekmēja skolotāju nodrošināšanu uz

brīvas ārstu un aptieku izvēles pamata.

Latvijas skolotāiu kopējā slimo kase apvieno tagad ap

5.400 skolotājus, 2350 vīriešus un 3050 sievietes. Sieviešu

skolotāju skaits ar katru gadu vairāk paraug vīriešu skai-

tu. No šī kopskaita nepilni seši simti ir vidusskolu skolotāji,

trīs simti skolu kalpotāji un divi simti kanclejas darbinieki,

pārējie pamatskolu skolotāji.

Ja ņem vērā, ka valsts skolu skolotāji nevar apdrošinā-
ties slimo kasēs, ka vācu skolotāji un ari laba dala citu mi-

noritāšu skolotāji ir biedri savās minoritāšu kasēs, tad var

teikt, ka Latvijas skolotāju kopējā slimo kase ir jau gan-

drīz sasniegusi savu mērķi
— apvienot Latvijas skolotājus

vienā kopējā slimo kasē.

Katras slimo kases galvenais uzdevums sniegt medicī-

nisko palīdzību un naudas pabalstus saslimušiem dalīb-

niekiem.

Latvijas skolotāju kopējā slimo kase izsniedza 1923.,
1924. un 1925. gadā slimības pabalstus algas 98% apmērā,
bet ar 1926. gadu sākot, izsniedz 95%, jo Rīgas pilsētas
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valdes skolotāji, kuru kasē ap vienu tūkstoti, ari darbā at-

rodoties saņem tikai 96% no savas algas.

Slimības gadījumos kase ir izmaksājusi slimiem skolotā-
jiem 1923. g. Ls 23.322—, 1924. g. Ls 63.802,—, 1925. g.

Ls 91.184,— un 1926. g. Ls 80.564.

Pabalstu sumas samazināšanās 1926. g„ salīdzinot ar

1925. g., izskaidrojama vienīgi ar to, ka 1926. gadā tuber-

kulozes slimie skolotāji ārstējās skolotāju Inčukalna sanato-

rijā un vinu pabalsti un uzturēšana nav kopējā pabalstu
sumā ieskaitīti. Bez slimības pabalstiem izsniedz vēl citus

pabalstus — nelaimes (gadījumu, dzemdēšanas, apbedīšanas,
zīdīšanas v. c. Šo pabalstu kopsuma iztaisa 1923. gadā
Ls 16.851,—, 1924. g. — Ls 38.064,—, 1925. g. —

Ls 54.953,— un 1926. g. — Ls 64.334,—. Zīdīšanas un ap-

bedīšanas pabalsti ar 1923. g. 1. jūliju paaugstināti gandrīz
divkārtīgi. Visas pabalstu normas, ko izmaksā Latvijas sko-

lotāju kopējā slimo kase, pieder pie Latvijas slimo kašu

visaugstākajam normām.

Pēc pastāvošā likuma, kases dalībnieki jāārstē daina

devējam. Par sevišķu piemaksu (līdz 2% no algas) slimo

kases var pārņemt dalībnieku ārstēšanu savā rīcībā. Tā

kā pašvaldību ārstēšana stipri neapmierināja skolotājus, tad

skolotāju vēlēšanās pārnākt kases ārstēšanā bija loti liela.

Tomēr slimo kasei bija jāved sīva cīņa ar pašvaldībām, se-

višķi apriņķu, kamēr tās nodeva ārstēšanu slimo kasei. Ta-

gad vēl tikai Jēkabpils apriņķis nav nodevis ārstēšanu (101
skolotājs) slimo kasei. Neskatoties uz kases pūlēm, dabūt

no visām pašvaldībām pilnu 2% iemaksu par dalībnieku

ārstēšanu, tas vēl līdz šim nav izdevies, bet tas kasei visiem

spēkiem jācenšas panākt, jo par dalībnieku ārstēšanu kase

1926. g. saņēmusi no pašvaldībām'Ls 124.831.—. bet izde-

vusi dalībnieku ārstēšanai Ls 275.928—, 'tā tad izdevusi
vairāk kā divtik, cik saņēmusi.

Šie lielie ārstniecības izdevumi nebūt nav nepieciešami:
diezgan bieži kases dalībnieki ar ārstiem rīkojas izšķērdīgi.

Kases dalībnieki dažreiz apmeklē vairākus ārstus vienā

dienā un vienā slimībā, izņem zāles, kuras nelieto: gadās

cilvēki, kas apmeklē ārstus 200 reizes gadā, pie kam nav

izlaiduši nevienas dienas darbā slimības dēl: izsauc ārstus

mājās iesnu dēl vairākas reizes. Ari ārsti apmeklē slim-

niekus biežāki, kā vajadzīgs, pat vakaros un svētdienās, kad

saņem divkārtīgu atalgojumu, plēš divus talonus par vienu

viziti v. t. t.

Lai novērstu šādu nelietderīgu līdzekļu šķiešanu, slimo

kases ar šo gadu izsniedz dalībniekiem ierobežotu talonu

skaitu, un par nelietderīgi izlietotiem taloniem piedzen
Ls 1,50. Par ģimenes locekļu zālēm ņem 10% piemaksu.
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Kad piemaksas neņēma, tad par dalībnieku un par ģimenes

locekļu zālēm izgāja vienādas sumas, bet ar 10% piemaksas

ievešanu, ģimenes locekļu zāļu patēriņš sasniedz tikai pusi
no dalībnieku zāļu patēriņu. Viegli būtu novērst dalībnieku

lieko zāļu patēriņu, ievedot ari viņiem piemaksu, bet to

likums pagaidām neatļauj.
Ārsta palīdzību dalībniekiem un ģimenes locekļiem slimo

kase sniedz savās ambulancēs, kabinetos un sanatorijās,
kā ari apmeklējot ārstus viņu kabinetos un ārstiem apme-

klējot slimniekus mājās. Kase dod ari stacionāru ārstēšanu

pašvaldību, sabiedriskās un privātās slimnīcās.

Slimo kase ir noslēgusi līgumus ar Lauku un mazpilsētu
ārstu biedrību, ar Liepājas un Daugavpils ārstu biedrību un

ari individuālus ar atsevišķiem ārstiem. Pavisam-skolotā-

jiem sniedz palīdzību Rīgā 6 profesori-konsultanti un 200

ārstu, provincē 350 ārstu. Bez tam visas pašvaldību un

Sarkana Krusta ambulances un slimnīcas. Zāles var sa-

ņemt visās Latvijas aptiekās.

Par ārstiem un zalem dalībniekiem un viņu ģimenes lo-

ceklēm izdots kopā 1923. g. Ls 41.884—, 1924. g.
— Ls 119.021

—,
1925. g. — Ls 174.175,— un 1926. gadā —

Ls 204.006,—,
neieskaitot ārstēšanu slimnīcas, ambulancēs,

kabinetos, kā ari speciālo un zobu ārstēšanu.

Lielais ārstu un aptieku skaits sarežģī ne tikai kases

noreķināšanos un darbvedību, bet ari rada lielas grūtības
kontroles ziņā. Tamdēļ slimo kase stājusies pie ārstu un

aptieku skaita reducēšanas, izslēdzot tos, kurus skolotāji
maz vai pavisam neapmeklē un paaugstinot vienai ārstu

daļai algu, lai viņus ciešāki saistītu pie kases. Šai jautājumā
var rasties ari grūtības, jo ārstu organizācijas prasa, lai

visi viņu biedri būtu kases ārsti.

.

Privāto ārstu kabineti vāji nostādīti jaunāko diagnostikas
un ārstēšanas instrumentu ziņā. Lai labāki nostādītu dia-

gnostiku un speciālo ārstēšanu, slimo kase stājusies pie ka-

binetu un ambulanču ierīkošanas un nostādīšanas. Trešo

gadu jau darbojas Rentgena aparāts diagnostikai, fotogra-
fēšanai un pusdzilai terapijai un_ kalna saule. Tāpat dar-
bojas diatenmijas aparāts un dažādas elektriskas vannas un

aparāti. Speciāli kabineti ar visiem vajadzīgiem aparātiem

un ierīcēm pagaidām ierīkoti tikai plaušu, ausu, kakla un

deguna slimniekiem. Telpām atbrīvojoties, atvērs kabi-

netus nervu slimniekiem un ari fiziskās ārstēšanas kabinetu.

Lai gan katra atsevišķa vizite ambulancē un kabinetā iz-

nāk daudz dārgāka, nekā vizite pie visdārgākajiem ārstiem,
tomēr ievērojot kabinetu nostādīšanu, ārstu specializēša-
nos un rūpību pie diagnozes uzstādīšanas, cerams, ka ko-

pējie ārstēšanas izdevumi nepieaugs un ambulances un ka-
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bineti pievilks arvienu vairāk apmeklētājus. 1926. gadā iz-

dots kabinetu un ambulanču uzturēšanai Ls 21.235,—, bet

Skolotāju
māja

Dzirnavu
ielā

12/14.

1927. g. budžetā paredzēti Ls 31.800,— (neieskaitot kabi-

netu ierīkošanu).
Slimo kase ārstē kases dalībniekiem un vinu ģimenes

locekļiem zobus: rauj, plombē un liek mākslīgus zobus ka-
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ses zobārstniecības kabinetā Rīgā un provincē citu slimo

kasu ambulancēs un pie nolīgtiem ārstiem. Raušanu,

plombēšanu vienkāršām plombēm, vienkāršu mākslīgu zobu

likšanu kase ņem uz sava rēķina. Par sudraba plombem

un zelta zobiem jāpiemaksā starpība.

Kabinetā strādā 4 zobārsti. 1926. g. izdots par zobu

ārstēšanu kabinetā Ls 21.690,30; kabinetā pieņemti 1.398

pacienti, kuriem ārstēti 5.567 zobi. Vizīšu skaits 10.395.

Par zobu ārstēšanu ārpus kabineta
_

izdots Ls 31.811,55;

pacientu skaits 1.709, kuriem ārstēti 11.203 zobi. Viens

dalībnieks kabinetā izmaksā Ls 15,50, ārpus kabineta —

Ls 18,61.

Jau līdz ar slimo kases nodibināšanos skolotājos radās

cenšanās pēc plaušu tuberkulozes sanatorijas. Kamēr Lat-

vijā sanatoriju vēl nebija, skolotāju kase sūtīja savus slim-

niekus uz ārzemēm, sevišķi uz Davosu. Kad slimo kašu

savienība noorganizēja Bātes sanatoriju, skolotāju kasei

tur bija 4 gultas.
Tomēr tas viss skolotājus vēl neapmierināja un skolo-

tāju slimo kase sev sanatorijas vajadzībām ieguva Inču-

kalnā attiecīgu nekustamu īpašumu; no 1926. g. janvāra
kase tur uztur patstāvīgu plaušu slimnieku sanatoriju. Sa-

natorijā vietas 25 slimniekiem. Vada speciālists ārsts, tur

vien nodarbodamies. Sanatorijā ierīkota laboratorija iz-

meklēšanām, kalna saule, diatermija, Rentgena kabinets.

1927. g. sākumā izbūvēts guļamais lievenis pēc modernā-

kajām prasībām. Pie sanatorijas piena un vistu ferma.

Sanatorijā uzņem, ja ir brīvas vietas, ari privatslimnie-
kus par Ls 10,— dienā. Slimo kases dalībnieki sanatorijā
saņem —. bezģimenes cilvēki 4Q%i, ģimenes cilvēki 60%
rtQ algas pie visa brīva. Par ģimenes locekļu ārstēšanu

sanatorijā dalībniekiem jāmaksā 25%ino algas. Sanatorijas
uzturēšana izmaksāja slimo kasei 1926. g. Ls 87.350,—.

Kemeru sanatorija atvērta tikai vasaru — vannu sezonā.
Te var uzņemt 22 slimniekus. Sanatorijā slimnieki saņem

par brīvu dzīvokli un apkopšanu. Par vannām slimnieki

maksā V8» slimo kase */». Sanatorijas telpas par mazām

un kasei jādomā par plašāku telpu iegūšanu. Sanatorijas
uzturēšana 1926. g. izmaksāja Ls 2.545,—.

Atpūtas nams Stropos darbojas tikai šovasaru pirmo
reizi. Apkalpo galvenārn kārtām Latgales skolotāju vaja-

Se var uzturēties un rast jaunus speķus darbam

Pāri par 20 skolotāju vai viņu ģimenes locekļu. Telpas un

apkopšana par brīvu.

1923. g. katra dalībnieka medicīniskai palīdzībai izdots

caurmērā Ls 25,—, 1924. g. —
Ls 49,—, 1925. g. — Ls 64,—
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un 1926. g. jau Ls 88,—. Kopā ar pabalstiem katrs dalīb-
nieks caurmērā saņēmis Ls 115,—. lenākumi turpretim no

katra dalībnieka pēdējos divi gados krīt ar vinu caurmēra

algas samazināšanos, kas notiek aiz diviem iemesliem: no

vienas puses vecie skolotāji, kas saņēma lielāku, algu, aiziet

pensijā un vinu vietā nāk jauni skolotāji, sevišķi skolotājas,
ar mazāku algu, bet, no otras puses, valsts un sevišķi Rī-
gas pilsētas valde samazina pielaižamo virsstundu skaitu.

1926. g. caurmēra skolotāja mēneša alga bija Ls 151,—,

kas dod slimo kasei ap Ls 140 —̂- gada ienākumu no katra

dalībnieka. Ja pie tiešiem izdevumiem uz katru dalībnieku

pieskaita pārvaldes izdevumus, kulturālos izdevumus un

inventāra atjaunošanu un papildināšanu, biroja telpas v. 1.1.,

tad redzam, ka jau šogad mediciniskās palīdzības izdevumi

sasnieguši savu kulminācijas punktu un slimo kasei nav

iespējams paplašināt savus izdevumus, ja vina negrib lik-

vidēt iegūtās vērtības; jāpigeriež visa vērība tam, lai ne

pabalstus, ne zāles neizlieto netaupīgi, tāpat lai ārstu vi-

zītes un pārvaldes izdevumus izlietotu ar vislielāko apdo-
mību, i • i ; (

Slimo kases darbībai attīstoties, tai nepieciešamas ar-

vien plašākas telpas. Slimo kase ieņem divus stāvus sko-

lotāju mājā Dzirnavu ielā 12/14, no kuras 2
/5 pieder slimo

kasei. Ja kabinetu un ambulanču darbība sekmēsies, tad

slimo kasei vajadzēs ieņemt telpas ari jaunizbūvētajā namā.

sevišķi fiziskai terapijai.

Latvijas skolotāju kopējā slimo kase notur periodiskus
kursus un priekšlasījumu ciklus mātēm Rīgā un provincē,

izdevusi grāmatas: Dr. A. Priedkalna «Higiēna» un

Dr. H i n h c d c s «Dzīvojiet lēti un veselīgi» un izdod žur-

nālu «Nākotnes Spēks» bērnu kopšanai un audzinā-

šanai, kas ieteicams katrai mājai: un skolai

Slimo kases darbības paplašināšanos raksturo ari bi-

lances pieauigšana: 1923. g. — Ls 163.005, 1924. g. -

Ls 308.200, 1925. g. —
Ls 442.011 un 1926. g. — Ls 536.630.

Slimo kasi pārvalda pilnvarnieku sapulce un valde.

Pilnvarniekus, 100 cilvēkus kopskaitā, ievel kases dalīb-

nieki uz diviem gadiem.

Valde sastāv no deviņiem valdes locekļiem: 5 no Rīgas,j
4 no provinces.

Visā visumā slimo kases nozīme skolotāju dzīvē iz-

prasta tin atzīta, tomēr kases darbībā vēl stāv priekšā
stipri pārbaudījumi, bet jācer, ka skolotāji sapratīs, ko var

prasīt no kases un ko nevar, un pratīs kasi pasargāt no

stipriem satricinājumiem.
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Slimo kases birojs atvērts vasaras brīvlaikā no 9 līdz

3 dienā, ziemu no 10 līdz 4. Kase no V 22"—
l/z4, ziemu, va-

saru II»)
l /2l— I |?3.

A. Šteins

Latvijas skolotāju krāj-aizdevu sabiedrība.

Latvijas skolotāju krāj-aizdevu sabiedrības dibināšanas

sapulce notika 1923. g. 26. aprilī, Lāčplēša ielā Nr. 22, Lat-

vijas skolotāju kopēiās slimo kases telpās, ar kuru krāj-

aizdevu sabiedrība līdz pat šai dienai strādā vistuvākā

kontaktā.

Krāj-aizdevu sabiedrības darbība strauji attīstās: iestā-

jas biedri, ienāk noguldījumi un Latvijas banka nāk pretim

ar naudas līdzekļiem vēkseļu rediskonta veidā. Jau pēc

pusgada darbības, 1923. g. 15. decembrī, sanāk trešā pilnā
sapulce, kura nolēmi kopā ar slimo kasi un Savienību pirkt

skolotāju māju, atvēlot šim nolūkam Ls 60.000,—.

Četru gadu pastāvēšanas laikā Latvijas skolotāju krāj-
aizdevu sabiedrība izvērtusies par vienu no lielākām un

solidākām pēckara krāj-aizdevu sabiedrībām Latvijā. Bi-

lance uz 1. VI. 27. g. sasniedz Ls 491.332,—, biedru papild-
atbildība Ls 614.165,—, biedru skaits — pari tūkstotim. Se-

v'šķa uztic'ba kasei parādās noguldīuimu surm — M
132.976,—. No kopēiās māias sabiedrība' nieder 2/* ideālās

daļas. Noguldījumus izmaksā bez iepriekšējas uzteikšanas.

Skolotāju krāj-aizdevu sabiedrība jau divus gadus ņēma

t:kai 14% par aizdevumiem. Krāj-aizdevu sabiedrība vai-

rākiem simtiem biedru ar saviem aizdevumiem palīdzējusi

"Hrošināt eksistenci, bet vienam, otram aizdevumi aizgā-
juši gan bez kāda labuma.

Krāj-aizdevu sabiedrība pabalstījusi skolotāju arodnie-

ciskās biedrības, izsniedzot aizdevumus uz zemākiem pro-

centiem; ari pie uzņemšanas un aizdevumu izsniegšanas
arodnieciski organizētiem skolotājiem priekšroka. Krāj-
aizdevu sabiedrībai piekrīt liela loma skolotāju mājas idejas
realizēšanā, Skolotāiu kooperativu noorganizēšanā un sko-

lotāju muzeja attīstībā. Sekmējusi ari caur ziedojumiem
kulturālus pasākumus un Latvijas, Igaunijas un Lietavas

skolotāju tuvināšanos.

Noguldot savus ietaupījumus skolotāju krāj-aizdevu sa-

biedrība, skolotāji sekmēs krāj-aizdevu sabiedrības attīstību
un pēdējā spēs sniegt pailīdzību skolotājiem viņu materiālajā
un garīgajā cīņā par visas Latvijas labklājību un izglītību.
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Latv. sk. kr. aizd. .sab. pieņem no biedriem un nebie-

driem noguldījumus (no Ls 2,— sākot) uz tekoša rēķina un

dažādiem termiņiem un noteikumiem. Par tekošu rēķinu
maksā 6%i, uz nenot. I. 7%; '% gadu 7IA proc, gadu 9%.
Noguldītājiem (t. t.) izsniedz Latv. sk. kr.-aizd. sab. čeku

grāmatiņas; čeki der ari kā maksāšanas līdzeklis. Nogul-

dījumus var iemaksāt Latvijas Bankas centrālē uz Latv.

sk. kr.-aizd. sab. rēķina Nr. 1781; Liepājas nodaļā Nr. 1350,
Pastā t. r. Nr. 594.

Noguldījumus atmaksā katru sumu katrā laikā, kad kase

atvērta.

Latv. skol. kr.-aizdevu sab. uzņem par biedriem skolu

un izglītības darbiniekus un juridiskas personas. Pie iestā-

šanās jāiesniedz Latv. skol. kr.-aizd. sab. anketa ar divu

ieteicēju (sab. biedru) parakstiem. Pie anketas iesniegša-

nas jāiemaksā Ls I.—. Biedrus uzņem valde. Katram bie-

dram jāiegūst vismaz viena paja Ls 20.— apmērā un jāie-
maksā iestāšanās nauda Ls 10.—. Skolotājiem jābūt par

biedriem skolotāju arodbiedrībās.

Latv. skol. kr.-aizd. sab. izsniedz biedriem aizdevumus,

fiziskām personām līdz Ls 4000,—,
juridiskām līdz Ls

10,000,—. Aizņēmumi jānodrošina ar aizņēmēja vekseli, ar

divu galvinieku parakstiem. Aizņēmumi parasti jānomaksā

lJ* igadu laikā, ik pa trim mēnešiem 20% no aizņēmuma.

Vekseļu termiņš gan tikai 3 mēneši. Par aizdevumiem ņem

12%. Par aizdevumiem, kuri nodrošināti ar lauksaim-

niecības inventāru,-ņem 9%.

Pie aizdevumu piespriešanas vecākiem biedriem priekš-
roka. • [i : ":"!!'r M

Latvijas skol. kr.-aizd. sabiedrība uzņemas dažādas ga-

rantijas un galvojumus valsts un pašvaldības iestādēs, ari

dažādos veikalos, sevišķi grāmatu, mācības līdzekļu un

mūzikas instrumentu. Par garantijām ņem no 3%; līdz

6%' gadā.

Latv. skol. kr.-aizd. sab. pelņa tiek sadalīta starp sko-

lotāju un izglītības organizācijām, galvenām kārtām, nāk

oar labu Latvijas skolotāju Savienības kultureliem mēr-

ķiem. Latvijas skol. kr.-aizd. sab. cenšas sekmēt Igaunijas,
Lietuvas un Latvijas skalotāju tuvināšanos.

Latvijas Skolotāju Kr.-Aizdevu Sabiedrības valdes sē-
des notiek reizi nedēlā, birojs atvērts ik darbdienas vasa-

ras brīvlaika no pīkst. 11 līdz 13, skolu mācību laikā no

13.30 līdz 15.30_ darbdienās, sestdienās no 11.30 līdz 12.30,

Latvijas Skolotāju maja, dzirnavu ielā 12/14.
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J. Straubergs

Latvijas skolotāju kooperativs.

Kooperativa veikalu atvēra 1925. g. februārī skolotāki

mājā, Dzirnavu ielā 12/14. Telpu atrašanās_ vieta veikala
operācijām sevišķi izdevīga nav, jo neatradās veikalu ra-

jonā, un veikala galvenais darba lauks ir bijis skolu un

skolu kooperativu apkalpošana. Tomēr saites ar skolām

un skolu kooperativiem katru gadu vairāk nostiprinājās.
1925. g. preces pārdotas 60 skolām par Ls 22.453,05, caur-

mērā uz katru skolu par Ls 376,22, 1926. g. 85 skolām par

Ls 45.868,20, caurmērā uz katru skolu Ls 539,61. Pārdoto

preču skaits tā tad audzis vairāk kā par 100% un katras

skolas apgrozījums par 70%. Skolu skaits, kas iepirku-

šas vairāk kā par Ls 500, 1925. g. bijis 16, 1926. g. turpre-

tim šo skolu skaits ir 37; tadu skolu, kuras iepirkušas

vairāk kā par Ls 2.000, 1925. g. nav nevienas, bet 1926. g.

piecas. Maksimālais apgrozījums ir Ls 3.587,44.

Ari savas tirdznieciskās operācijas kooperatīvs ir loti
stipri paplašinājis un sāk nostādīt uz stingriem komercio-
naliem pamatiem Divos darbības gados kooperatīvs ir jau
iepazinies ar savu īpatnēju tirgu un sāk piemēroties šim

tirgum, kas dod iespēju daudz lietderīgāki apgrozīt rīcības
kapitālu un ieguldīt vairāk kapitāla izdevniecībā. Pārdoto
preču vērtība kooperatīvā bija 1925. g. ap 80.000 latu,
1926. g. Ls 120.645,84. Tā tad veikala apgrozījumi pieau-
guši otrā gadā par 50%. Kooperativa bilance uz 1926. g.

1. janvāri bij Ls 114.267, uz 1927. g. 1. janv. Ls 155.166,30.

Izdevniecībā 1925. g. izdotas divas grāmatas 6000 ek-

semplāros un 1926. g. piecas grāmatas 23.000 eks. 1926. g.

izdevniecībā ieguldīts ap 10.000 latu. Izdotas līdz šim

jau šādas grāmatas;

1) Saliekamā ābecīte «Auseklītis», 2) J. Ivanovska

«Ķīmija pamaskolām», 3) J. S t<r a v b c r g a un P. Rozen-

fejda «Algebras uzdevumu krājums pamatskolām», 4) K.
Ka rk līņa «Vārds», L, 11., 111., IV. daļas. Atrodas saga-

tavošana divas grāmatas: Fr. Jansona latviešu lasāmā

«ramata I. un 11. daļa un J. Gobzina vācu grāmata
I- dala. ' "i i' ' I ļ ii

Kooperativs galveno vērību piegriež preču labumam.
Savus iepirkumus tas tieši izdara no ražotājiem, kamdēļ
preces var pārdot par samērā lētām cenām. Ka koopera-
tivs ir jau ieguvis skolotāju simpātijas un attaisnojis uz

viņu liktās cerības, pierāda tas, ka vina pircēju skaits pa-

stāvīgi pieaug. Savu darbibu paplašinot un izveidojot, ko-
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operativs centīsies ievērot skolotāju lietderīgus norādīju-

mus. Pasūtījumus izpilda ātri, caur ko ari lauku skolām ir

iespējams saņemt vajadzīgās preces un grāmatas laikā.

Pie pasūtīšanas jāuzdod sekošas ziņas: jāuzrada stacija,
līdz kurai preces sūtāmas, ja preces vēlas saņemt uz vārda,
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tadjāuzdod saņēmēja pilns vārds, uzvārds un adrese. Jā-
uzrada, caur kadu pasta staciju saņem korespondenci.

Skolu kooperatīvu pasūtījumus apstiprina skolas pār-
zinis ar savu parakstu un skolas zīmogu.

Dažādas ziņas.

Skolotāju grāmatu galds.

Vispārēja pedagoģika.

(J. Folngina sakārtojuma.)

G. Kerschensteiner —.Begriff der Arbeitsschnble. V. izd.

1922. g.

— Autoritāt und Freiheit als Bildungsgrundsātze.
—■ Charafcterbegriff und Charaktererziehung.

R. Seidel — Die Schule der Zukunft
— eine Arbeitsschule.

H. Gaudig — Begriff der Arbeitsshu'le.
— Die Schule im Dienste der werdenden Person-

lichkeit 1922. H. izd,

—1 Freie geistige Schularbeit m Theorie und Pratis.

— Die Idee der PersSttlichkeit und ihre Bedeutung
fiir die Pādagogik.

H. Scharrelmann — VVeg zur Kraft. 1920.

— Erlebte Pādagogik. 1920.

— Sonniger Alltag.
— Aus meimer VVerkstatt.

B. Otto — Einrichtung der Zukuuftschule.

R. Miiller
— Berth. Ottos Pādagogik und die Idee der Ar-

beitsschule.
P. Oestreich — Die elastische Eiinheitsschule: Lebens-

und Produktionsschule.
— Der VVeg zur Volkskultur. 1923.
— Entschiedene Scluilreform.

—■ Menschenbildung. 1922.
— Strafanstalt oder Lebensschule. 1922.
— Bausteine zur neuen Schule. 1923.
— Der neue Lehrer.

S. Kaverau — Der Bund entschiedener Schulreform, VVer-

den un VVesen. 1922.

— Sociologische Pādagogik. 1924. 11. izd.
P. Natorp — Sociaipādagogik. 1920.

— Pestalozzis Leben und seine Ideen.

— Sozialidealismus.
— Volkskultur un Persbnlichkeitskultur.

— Philosoohie und Pādagogik.
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Gčrland — Natorp als Sozialpādagoge.

E. Meumann — Vorlesungen zur Eiufuhrung m die experi-
mentelle Pādagogik.

—■ InteHigenz und VVille.

Saupe — E. Meumanns Pādagogik.
— Kerschensteiners Pādagogik.

A. Lay — Experimentelle Pādagogik.

—i Experimentelle Didaktik.

— Die Tatschule.

Fr. Karsen —■ Deutsche Versuchsschulen der Gegenwart
und ihre Probleme.

P. Petersen — Allgemeine Erziehungsvvissenschaft.
Fr. Hilker

— Die Lebensschule.

— Kunst und Schule 1922.

0. Ruble — Grundfragen der Erziehung.
M. Adler — Neue Menschen.

K. Biihler — Die geistige Entwicklung des Kindes.
Ed. Spanger — Kultur und Erziehung.

—• Lebensformen.

—■ Gedanken iiber Lehrerbildung.
Ch. Biihler — Das Seelenleben des Jugendlichen 1922.

G. Budde — Alte und neue Bahnen der Pādagogik.
— Die VVandlung des Bildungsideals m unserer Zeit.

J. Cohn — Vom Geist der Erziehung 1919.
C. und VV. Stern —• Monographien iiber die seelische Ent-

wicklung des Kindes.
W. Stern — Psvchologie der friihen Kdndhdīt 1914.

— Die Intelligenzprufung an Kindern und 4Jugend-
lichen.

— Die Jugendkunde als Kulturforderung 1916.

H. Johansen — Kulturbegriff und Erziehungswissenschaft.
E. VVeber — Die Lehrerpersonlichkeit und Lehrerbildung

1922.

—■ Kunsterziehung und Erziehungskunst.
— Aesthetik als pādagogische Grundwissenschaft

11. izd. 1926.

A. Messer —i VVeltanschauung und Erziehung 1922.

— Philosophische Grundlegung der Pādagogik 1924.

Apperzeption.
— Pādagogik der Gegenwart 1926.

Mūller-Freienfels — Kunsterziehungi
— Personlichkeit und Weltanschauung.
— Psychologie der Kunst.
— Bildungs- und Erziehungsideale.

E, Vovvinkel — Pādagogische Typenlehre.
M. Frischeisen-Kohler — Bildung und VVeltanschauung 1921.

— Grenzen des experimentellen Verfahrens.
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E. Krieck — Philosopbie der Erziehung.

—i Menschenformung.
— Er.ziehungswissenschaft 1927.

Th. I.itt
— Individ und Gemeinschaft.

— Geschichte und Lcben.

P. Barth — Die Geschichte der Erziehung.
Ernst Linde — Personlichkeitspādagogik.
J. VVagner — Einfūhrung m die Pādagogikals VVissenschaft.

— Pādagogische Jugendkunde 1923.

K. Rossgcr — Der VVeg der Arbeitsschule 1927.

E. Burger — Arbeitspādagogik.
P. Hāberlins — Das Ziel der Erziehung.

(E. Šillera sakārtojumā.)

P. Oestreich. Schopferische Erziehung. Berilu. 1920.
C. TecceH — Ochobh neaarornKH

A. (Peppbep — M.3 oribua hoboh" niKO-nbi 3ana/ia (iukojim
flencTßHn).

n. MoHpo — McTOpHH neAaTornKH. 2 tomr.

3. — HCTOpHH B CBH3H C SKOHOMHMeCK.

pa3BHTneM očmecTßa. Tom I. h 11.
3. KnpKriaTpnK — Ochobu nenarornu (Hayi<a o pe6cHKe).
B. HaiiJib — ricnxo;iorHH b npnjio>KeHHH k o6yHenHK).
H. Cumohob

— tīkoja h nojiOßott Bonpoc.
3. — AMepHKaHCKaa mmna Hamero BpeMeHH.
C. napKep — 06mne MeTOAbi o6yqeHHH b HaMajibHbix un<o;iax

ZBk. Beppn — MeTOiiHKa ceJibCKO-xo3HHCTBeHuaro yK;ioHa b

3MepnKaHCKnx mKOJiax.

3. KojiJiHHrc — OribīT pačorbi aNiepunaHCK. no MeTOAy

npoeKTOB.
B.

— Meion npoeKTOB npHMeHenHe neneßon ycra-

hobkh b neaarornwecKOM npouecce.
3- riapKxepcT — BocnnTaHHe h o6yMeHne no /ļn^bTOHCKOMy

n/inHy.
3nuuKJione;i.Hn KOMnjieKCHaro npenoAaßaHHH. 8. tomob.

rieflaroruMecKafl aHUHK^oneflHa.

M. A. Pbi6HHKOBa — H3yqeHne pojmoro H3biKa.

Dabas zinības.

(E. Reizina sakārtojumā.)

1) Sehoenichen.
2) Niemann. Prāparationen fur den naturgeschichtlichen

Unterricht, m 3 TeiJen.

Dabas zinību metodikas. Pirmā vairāk vispārēja, kaut

gan ari viens otrs techniskais aizrādījums ir loti ievēro-

jams. Otrā tiek doti sīki stundu klases darbu plāni visam

Skolas dabas zinību kursam.
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1) PaftKOß — MeTO/IHKa H TeXHHKa BeāeHHH 3KCI<ypCHH.
2) P. Deegener. Ein (Lehrjahr m der Natur I. v. 11. Teil.
3) PattKOß h PHMCKHH-KopcflKOß - 3oo;iorHqecKHe9KCKypcnii.
Pirmā apskatīti ekskursiju organizācijas vispārēji, pa-

ņēmieni, pēdējās divās atsevišķu un sistemātisku ekskursiju
sīki apraksti un plāni.

1) HHKOHOB — JIeTHHH 3aHHTHH no ČOTai'lHKe.

2) EjibiaHHHOß — ripocTeHiune onbīTbi no (pM3Ho;iorHH

pacīeHHH.

3) E. Rītiņa. Vadonis skolēnu darbiem dabas mācībās.
(Zooloģijā).

4) E. Reizinš. Praktiskie darbi dzīvnieku anatomija un

fizioloģijā. (Dala no šiem mēģinājumiemir iespiesta «Mūsu

Nākotnē» 1924., 1925. g. g.).
5) PaHKOB — īIpaKTHMeCKHe 3aHfITHS? nO auaTOMHH H (DH3HO-

Aorvm Me^oßeKa.

Visi ir elementāri praktisko darbu vadoņi un domāti sko-

lēnu lietošanai pamatskolās un vidusskolās.

1) OcrepravH — >Kn3Hb pacreHbnx b oin.iTax.

2) PocTOßneß — h tk3hh.

3) KoMapoß — npaKTHMecKHe 33hhthh no aHaTOMHH pacTeunii.
4) Strasburger. Das kleino botanische Praktikum.

5) ABepHHUeB — PyKOBOfICTBO X npaKTHHeCKHM 33HHTUHMH

no 30o^orHH.

6) Kūkenthal. Das zoologische Praktikum.

7) Roseler v. Lamprecht. Handbuch fur biologische

Übu/ngen. Zoologischcr Teil.

8) Omeß — MnKpocKon h ero ynorpe6.rieHHe.
9) E. Reiziņš. Mikroskopiska technika zooloģijā un

dzīvnieku anatomijā (sāk iznākt žurn. «Daba»).
10) HeMmioß — Kypc npaKTHMecKOH rHcmiornH.

11) Michael v. Hoffmann. Kleiner Leitfaden der anato-

misch-zoologischen Mikroskopier-Technik.
12) P. Maver. Binfūhrung m die Mikroskopie.
13) Behrens. Tabellen zum Gebrauch bei mikroskopi-

schen Arbeiten.

14) Bohm v. Oppel. Taschcnbuch der mikroskopischen
Technik.

Plašāki vadoņi praktiskos darbos botānikā, zooloģijā un

mikroskopijā.

Kolekciju gatavošanā un citos netiešos klases darbos

derīgas sekošas grāmatas:

1) Āboliņš. Bioloģiskās kolekcijas.
2) Dahl. Kurze Anleitung zum wissenschaftlichen

Sammeln und Konservieren von Tieren.

3) īlporpaMMbi h nnn Ha6;no,neHHH h cočnpaHHH
KOJieKUHH\ Kom. npn Cnui, Ect.
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4) —
)KhB3H npHpOfla B IUKOTie.

5) 30/lOTHHUKHH — AKB3pnyM JIK)6HTeJIH.

6) Bade. Das Sūsswasseraquarium.

7) Kammerer. Terrarium und Insektarium.

8) Cornell Schmitt. Der biologische Schulgarten.

9) B. Kronberger. Der Schulgarten.

No pēdējām sevišķi ieteicamas ir 3), 5) un 9).

Noteicēji:

Bitckis. Latvijas augu noteicējs.

P. Brohmer. Fauna von Deutschland.

E. Reiziņš. Latvijas zivis («Daba» NNr. 9./10., 11./12.
1926. g. un Nr. 1. 1927.).

Tuvākās «Daba» burtnīcās tiks iespiesti Latvijas tauriņu

noteicējs un citi.

Pamatskolas dabas zinību skolotājam vajadzīgas loti
plašas zināšanas, pat daudz plašākas nekā mums dod da-

bas zinātņu fakultātes augstskolās. Šādas zināšanas reti

kam ir, bet šo robu var izpildīt plašākas mācības grāmatas

un rokas grāmatas, kuras ieteicamas skolām un skolotāju
bibliotēkām iegādāties:

Strasburger, Noll, Karsten v. a. Lehrbuch der Botatiik

(dabūjama ari krievu valodā).

Hertwig. Lehrbuch der Zoologie (ari krievu valodā).

Claus-Grobben. Lehrbuch der Zoologie.

— yqe6HHK 300JiorHH h cpaßHHTejibHofl aHa-

TOMHH.

THMHpSI3eB — >KH3Hb pacTeHHH.

Uannamn — <t>H3HOJiorHH pacTeHnn.

Lampert. Das Leben der Binnengewāsser (ari krievu
valodā).

L. Landois - R.Rosemann. Lehrbuch der Physiologie
(ari krievu valodā).

IlajuiaAHH — y«je6HHK MHKpoČHOJiornH.
Antonius. Grundzūge einer Stammesgeschichte der

Haustiere.

Goldschmidt. Einfūhruug m die Vererbungsvvissenschaft.

— Hac^eflCßeHHOCTb.

Brehms. Dzīvnieku valsts.

No periodiskiem izdevumiem ieteicams «Daba», kurš
cerams, uz priekšu jo vairāk piemērosies skolotāju un iesā-
cēju dabas pētnieku prasībām.
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Literatūra ekskursantiem.

(Z. Lancmaņa sakārtojuma.)

Skolotāju ekskursijas. Skolotāju gada grāmata 1923. g.

41.—48. lpp.

Skolēnu ekskursijas. «Mūsu Nākotnes» 1923. g. Nr. 8.

Tautas pašdarbība noskaņotā dzimtenes pētīšanā. «Kul-

tūras Balss» Sabiedr. un zinātn. rakstu krāj. I. 1921. g.

(79. lpp. ziņas par pieaugušo pētm'ecisk. rakstura ekskur-

sijām).

Mūsu dabas un kultūras pieminekli. Mūsu Nākotnes

NNr. 4., 5., 6., 12., 13./14., 15./16., 18., 19., 22. un 24. no

1922. g. un Nr. 6. no 1923. g. (raksturojumi un daži vēro-

šanas un mērošanas aizrādījumi).

A. Melnalksnis. Dzimtā zeme. I. d. (Maršruts pa Vid-

zemes apriņķi.)
G. Milbergs. Vadonis pa Vidzemes Šveici.

K. Veinbergs. Vadonis pa Kurzemes Šveici. (Kandavas

un Sabiles apk.).

Z. Lancmanis. Vadonis pa Siguldu un apkārtni.
Prof. Kupffers. Vadonis caur Kemeriem un Baldoni.

Z. Lancmanis. Inčukalna un Allažu apkārtne.

Krolls. Vadonis pa Jaunjelgavu.
Z. Lancmanis. Rīga I. b. (Geogr. stāvoklis. Virsma.

Klimats) un IV. b. (lelas).

Tomāsi. Latvija. Geogr. chrestomatija (Pilsētu, dažādu

ezeru v. c. vietu raksturojumi).

Z. Lancmanis. Pie Plaviņu-Kokneses ekskursiju kartes.

«Latvijas Skolas» 1920. g. Nr. 8./10. (Dabūjams Skolotāju

Kooperativā).

Kaudzītes Matīss. Vecpiebalga.
Z. Lancmanis. Latvijas kritenes.

K. Kundziņš. Smiltene.

Z. Lancmanis. Latvijas ģeogr. I. d. (pa pagastiem sa-

dalīta izrakteņu karte).

Glītas kartes mērogā 1:75.000 uz oficiālu skolas lūgumu

pārdod Galvenā štāba fotolitografijā (Rīga, Elizabetes un

Valdemāra ielu stūrī).

J. Rozes. Vadonis pa Rīgu ar plānu ar Z. Lancmana

tekstu «Iz Rīgas tapšanas vēstures» un 2 maršrutu ap-

rakstiem.

Jelgavas plāns ar tekstu.

Z. Lancmanis. No Slokas līdz Usmai. (Izgl. Min. mēnr.

7.-9. 1923. g.).
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Literatūra Latvijas ģeogrāfijas pasniedzējiem.

(Z. Lancmaņa sakārtojuma.)

Valsts adrešu kalendārs; sevišķi noderīgs pagasta un

apriņķa aplūkošanā.
V. Miezis. Latvijas jūras zvejniecība 1924. g. (stati-

stika).
J. Peņģerots. Dārzkopības stāvoklis Latvijā. (Dārzko-

pības pētīšanas materiāli, dažu pagastu zemes un nodarbo-

šanās raksturojumi).
J. Vītiņš. Zemes mācība ar īsu pārskatu par Latvijas

iežiem un galveniem augšņu veidiem. Mežu depart. izd.

(Vērtīgi norādījumi ekskursijām, eksperimentiem un pat-

stāvīgai vērošanai).
Techniskais žurnāls. Nereti satur mūsu spēkstaciju,

dzc. būves, meliorācijas darbu aprakstus. (Lubānas ezera

apk. nosusināšana, Sedas regulēš., Doles, Amatas, Braslas
v. c. spēkstacijas, Glūdas dzc. būve v. t. 1.).

«Ekonomists», Finansu min. žurnāls. (Sēravotu un Tech-

niskā žurnāla saturam līdzīgi geogr. raksti brīžam sasto-

pami.).

Valsts statist, pārvaldes izdevumi.

Tomāsi. Latvija. Geogr. chrestomat.

Z. Lancmanis. Latvijas pagastu un apriņķu robežu

karte ar statistiskām ziņām.
Z. Lancmanis. «Mūsu apriņķis» 111. klases kurss.
Z. Lancmanis. Latvijas ģeogrāfija I. d., 111. kl. kurss.

F. Jansons. Ģeogrāfija darba skolai. I. d., 111. kl.

F. Jansons. Latvijas ģeogrāfija darba skolai.

F. Adamovičs. Dzimtenes mācība.

Tomass un Novoselovs. Skolēnu patstāvīgu darbu burt-

nīca dzimtenes mācībā. (Latvijas ģeogrāfijā).
Latvijas Universitāte, Botāniskā dārza raksti (augu ģeo-

grāfijas ziņas).
Dr. Joh. Drever. Die Moore Kurlands (plašs purvu sa-

raksts un sīku pētījumu un izmantošanas norādījumu krā-
jums Kurzemei un Zemgalei, izņemot Augšzemi).

Mācības līdzekļu izgatavošanai fizika.

Dr. J. Fricks. Ph.vsikalische Technik.
H. fiahn. Phvsikalische Freihandversuche I, ll—,lli Bd.
L. Vunder. Physik.
W. VVeiler. Der praktische Elektriker.
Bohn. PhvsiikaHsche Apparate und Versuche.
Noak. Leitfaden fūr phvsilkalische Schfllerūbungeu.
VVunhold. Phvsikalische Demonstrarion I. 11. 11.
Alt. Schūlerūbungen zur Einfurung der Physik.
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Miiller. Technik der phvsikalischen Unterrichts.
K. Marovskis. Siltummācība.
J. Girupnieks. Fizikas praktiskie darbi ar pašpagatavotiem

mācības līdzekļiem. Magnētisms un elektrība

—i Fizikas praktiskie darbi ar pašgatavotiem mā-

cības līdzekļiem. Gaisma.

Fizikas praktiskie darbi ar pašgatavotiem mācī-

bas līdzekļiem. Siltums.
C. Serģis. Metodisks vadonis fizikā I. Magn. un elektr.

Žurnāls «Laiks» 1925. g.

AČpaM. COopHHK 3JieMeHTapHblX OriblTOß no (pH3HKe. I. 11.

Hhaphkcoh. Fa6oTbi no <pH3HKe mh cpemiett mKo;ibi.

KpacHKon. CaMOAejibHbie 4)H3HMecKne npn6opbi.
rionoß. CaMOAe.ibHbiii (pn3HwecKHii «aāmieT.

Hko6coh. flocoČHe m» npoH3BOACTBa onuTOB no

CpH3M<e.

Ziņas par Latvijas augstākām, vidus un arodu

skolām.

Vispārizglītojošas vidusskolas:

Pie iestāšanās vidusskolās prasa apliecību par pilnas
(6. kl.) pamatskolas beigšanu.
Rīgas I. valsts vidusskola, Rīgā, Raiņa bulv. 29 klas. ģ.

Rīgas 11. valsts vidusskola, Rīgā, Dārtas ielā 41-a, —

realsk., realģ.
Valsts vidusskola pieaugušiem, Rīgā, Valdemāra ielā 1-c, —

realsk., realģimn., neoģimn., komercskola.

I. Rīgas pilsētas vidusskola, Rīgā, Raiņa bulv. 8 — realsk.,

realģimn.
11. Rīgas pilsētas vidusskola, Rīgā, Valdemāra ielā 1

—

realsk., realģ., neogimn.
111 Rgas pilsētas vidusskola, Rīgā, Valdemāra ielā 2 —

realsk., realģ., neoģimn., komercsk.

M. Beker vidusskola, Rīgā, Stabu ielā 14 — realģimn..
neoģimn.

N. J. bogo.iavieliskajās vidusskola, Rīgā, Matīsa ielā 11 13
— realģimn., neoģi/mn.

O. Beater vidusskola, Rīgā, Brīvības ielā 40 — realģimn.,
neoģimn.

N. Draudzinas vidusskola, Rīgā, Gertrūdes ielā 32
— neo-

ģimn.

P. Dzena vidusskola, Rīgā, Merķela ielā 15 — realģimn.
Franču licejs, Rīgā, Elizabetes ielā 29.

Latv. Jaun. sav. vidusskola, Rīgā, Valdemāra ielā 1
—

realsk., realģ.
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Latv. Kult. veic. biedr. vidusskola, Rīgā, Marijas ielā 26
—

realģimn., neoģimn.
Lietuvju komitejas vidusskola, Rīgā, KronvaJda bulv. —

realģimn.
M. Miller vidusskola, Rīgā, Brīvības ielā 67/69 — neoģimn.
Alūksnes izgl. biedr. vidusskola, Alūksnē, Skolas ielā 1-a

—

realsk., neoģ.
Madonas vidusskola, Madonā, Vidzemē

— realsk., realģimn.
Cēsu valsts vidusskola, Cēsīs — realsk., realģ., neoģimn.
Cesvaines valsts vidusskola, Cesvaines muižā

— neogimn.,

ipr. siev. ģimn.

Gaujienas vidusskola, Gaujienas muižā — realsk., neoģimn.
Rīgas jūrm. pils. vidusskola, Dubultos, Jaunā prospektā —

realsk., realģ., neoģimn.

Limbažu valsts vidusskola, Limbažos, Klostera ielā un

Rīgas ielā — realsk., neoģimi'i.
Lubānes vidusskola, Lubānē — realģimn.
Maz-Salaces vidusskola, Maz-Salacē — realģimn.
Rūjienes valsts vidusskola, Rūjienā, Parka ielā 2 — realsk.,

realģimn.
Rīgas apr. vidusskola. Pļaviņās, Daugavas ielā 34 — realsk.

Salacgrīvas vidusskola, Salacgrīvā realsk.

Smiltenes valsts vidusskola. Smiltenē, Zaķu ielā 2 realsk..

realģ.
Valkas valsts vidusskola, Valkā, Rīgas ielā 54 — realsk.,

realģimn.
Valmieras valsts vidusskola, Valmierā, Zemiuara ielā —

realsk., realģ.
Aizputes apr. vidusskola, Aizputes pilsmuižā — realģimn.,

neoģimn.
Bauskas valsts vidusskola, Bauskā, Sudmalu ielā 65 —

realsk.

L Kļaviņas vidusskola. Bauskā, Sudmalu ielā 27 — real-

ģimn., neoģimn.

Dobeles vidusskola, Dobelē, — realsk,

Jēkabpils valsts vidusskola, Jēkabmiestā, Pasta ielā 1 —

realsk., komercsk.
L Jelgavas valsts vidusskola, Jelgavā, Akadēmijas ielā 20

— klas. ģ.
11. Jelgavas valsts vidusskolas, Jelgava, Pasta iela 25 —

realsk., realģ., neoģimn., pr. siev. ģimn.
Kuldīgas valsts vidusskola, Kuldīgā, Kalna ielā 19 realsk.,

pr. siev. ģ.
I. Liepājas valsts vidusskola. Liepājā, Jauna Dīķa iela 9 —

realsk., realģimn., neoģimn., pr. siev. ģimn.
Liepājas Kult. izgl. biedr. vidusskola, Liepājā, Kūrmājas

prosp. 34 — realģimn., neoģiimn.
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Saldus vidusskola, Brocēnu Kalnamuižā, Kuldīgas apr. —

realsk.
Subatas valsts vidusskola, Subatā, Tirgus laukumā 141 —

realģimn.
Talsu valsts vidusskola, Talsos, Rīgas ielā 32 — realsk.,

ģimn.

Tukuma valsts vidusskola, Tukumā, Lielā ielā 12 — realsk.,
komercsk.

Ventspils valsts vidusskola, Ventspilī, Kuldīgas ielā 1 —

realsk., realģimn., neoģimn.
Zaļenieku valsts vidusskola, Zaļeniekos caur Krimūnām —

realsk.

Aglonas realģimnazija, Aglonā, Daugavpils apr., Pasta Ka-

piņi — realģimn.
Daugavpils valsts vidusskola, Daugavpilī, Valmieras ielā 32

— realsk.

Krāslavas valsts vidusskola, 'Krāslavas pilī (Palaco) —

ģimn.
Ludzas valsts vidusskola, Ludzā, Rīgas prosp. 6 — real-

ģimn., neoģimn.
Rēzeknes valsts vidusskola, Rēzeknē, Kalpaka ielā 25 —

realsk.

Varklānu valsts vidusskola, Varklānu muižā — realģimn.

Jelgavas izgl. biedr. ģimn. pieaug., Jelgavā, Akadēmijas

ielā 20.

Augstskolas, vidējas un zemākas

arodu skolas.

Latvijas Universitāte.*)

Par studentiem Latvijas Universitāte uzņem abu dzi-

mumu personas, kuras beigušas: 1) Latvijas pilntiesīgās

vispārizglītojošās vidusskolas ar tiesību iestāties augst-
skolā.

Citu skolu absolventus uzņem par studentiem, ja šīs

skolas ar likumu vai ar Universitātes lēmumu attiecībā uz

noteiktu fakultāti ir pielīdzinātas Latvijas pilntiesīgam vis-

pārizglītojošām vidusskolām.

Atzīme par latiņu valodu vidusskolas kursa apmērā pie

uzņemšanas vajadzīga: medicinas, veterinar-ttiedicinas, filo-

loģijas un filosofijas un teoloģijas fakultātes, tiesību zi-

nātņu, farmācijas un zobārstniecības nodalās.

Visiem, kas vēlas iestāties Latvijas Universitātē, jāno-
liek sevišķs eksāmens latviešu valodā.

*) No 1927./28. m. g. uzņemšanas noteikumiem,



145

Architekturas fakultātē visiem jaunuzņemamiem jāiztur

kontrol-pārbaudījums brīvrokas zīmēšanā un ģeometrijā.
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes

_

tiesību

zinātņu nodaļā pie icstāšanās_ jānoliek kontrol-parbaudī-
itims vienā no jaunām valodām (angļu, franču vai vācu)

un latiņu valodā; tautsaimniecības nodaļa — viena no jau-

nām valodām un alģebrā
Mechanikas un inženierzinātņu fakultāte prasa kontrol-

pārbaudījumus matemātikā (alģebrā, ģeometrijā, trigono-

metrijā un analītiskā ģeometrijā plāksnē) pilna reālskolas
kursa apmērā.

Ja kādā fakultātē pieteikušos skaits pārsniedz brīvo

vietu skaitu, tad jātura konkursa pārbaudījumi vidusskolas

kursa apmērā sekošos priekšmetos: inženierzinātņu fakul-

tātē — matemātikā (alģebrā, ģeometrijā, trigonometrijā un

analitiskā ģeometrijā plāksnē) pilna reālskolas kursa ap-

mērā; kimijas fakultātē — matemātikā (alģebrā, ģeo-
metrijā, trigonometrijā) un fizikā; mechanikas fakultātē —

matemātikā (alģebrā, ģeometrijā, trigonometrijā un analī-

tiskā ģeometrijā plāksnē) pilna reālskolas kursa apmērā,

dodot priekšroku, pie vienādām sekmēm, aspirantiem, kuri
var uzrādīt 1 gadu sekmīgu praksi, par ko lūgumam pie-
vienojama attiecīga apliecība; lauksaimniecības fakultāte —

matemātikā (alģebrā, ģeometrijā, trigonometrijā) un bo

tanikā; matemātikas un dabas zinātņu fakultātes

tikās nodaļā — matemātikā (algebrā, ģeometrijā un trigono-
metrijā), dabas zinātņu nodaļā — fizikā; tautsaimniecības
un tiesību zinātņu fakultātē — latviešu valodā.

Medicinas fakultātē eksāmens latviešu valodā reizē ari
konkursa pārbaudījums.

Veterinar-medicinas fakultātē aspirantus uzņems pēc
latviešu valodas eksāmena atzīmēm (tā tad konkursa ceļā).

lestājoties teoloģijas fakultātē jāuzrāda atzīmē reliģijā.

Karavīri, kuri piedalījušies kaujās par Latvijas atbrīvo-

šanu (par ko jāiesniedz attiecīga apliecība), atsvabināti no

iestāšanās pārbaudījuma latviešu valodā, ja šī valoda nav

konkursa priekšmets.

Latvijas Universitātē ir sekošas fakultātes Minimālais:

un nodaļas māc. ilgums
1) architekturas fakultāte 4*|a
2) inženierzinātņu fakultāte ar ktilturtechnikas

nodalu 5 resp. 4/2 g.
3) mechanikas faku'tāte . . •

.
K° . . . . 5 g.

4) ķīmijas fakultāte ar farmācijas nodalu . . 4 1/2 resp. 4 g
5) lauksaimniecības fakultāte ar mežkopības

nodaļu 4 g
6) medicinas fakultāte ar zobārstniecības nod. 6 resp. 4 g.
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7) veterinar-medicinas fakultāte 5 g.
8) matemātikasun dabaszinātņu fakultāte sa-

stāvoša no matemātikas un dabas zin. nod. 4 g.
9) tautsaimniecibasuntiesībuzinātnufakultāte,

sastāvoša no tautsaimniecības un tiesību

zinātņu nodaļām 4 g.
10) filoloģi)' s un filozofijas fakultāte, sastāvoša

no : a) baltu filoloģijas, b) klasiskās filo-

loģijas, c) ģermāņu filoloģijas, d) romiešu

filoloģijas, c) vētures, f) filozofijas un

g) paidagoģijas nodaļām 4 g.

11) teoloģijas fakultāte 4 g.

Mācības valoda latviešu. Dažus priekšmetus lasa vācu,

krievu, franču un angļu valodās.

Mākslas akadēmija
— Rīgā. Uzņem ar pilnas pamat-

skolas izglītību. Pie iestāšanās konkursa (kontroles) pār-
baudījums zīmēšanā.

Institūti uzņem vidusskolu beigušos.

Angļu valodas institūts (valsts), Rīgā, Raiņa bulv. 29.

Praktisko zinību privatinstituts Gpriv.), Rīgā, Valdemāra

ielā 2, konsulārā uti komercnodaļas.

Valsts centrālais pedagoģiskais institūts, Jelgavā, Pasta

ielā 25, ir uz vidusskolas uzbūvēta speciāla pedagoģiska
mācības iestāde, kuras uzdevums aigatavot skolotājus 6-kla-

sīgām pamatskolām un mājturības, rokdarbu un fiziskās

audzināšanas pasniedzējus vidusskolām.

Institūtā ir 5 nodaļas: 1) matem. zin., 2) liuman. zin.,

3) prakt. zin. (mājturības), 4) dabas zin. — agr. un 5) fi-

ziskās audzināšanas.

Kursa ilgums institūtā —■ 2 gadi.

Audzēkņi bauda tiesības uz pagarinājumu kara klausības

izpildīšanai līdz 25. dzīv. gadam.

Absolventiem, kas agrāk strādājuši kā skolotāji, ieskaita

algas izdienā agrāko dienesta laiku un institūta mācības

laiku.

Visās nodaļās pasniedz: etiķu un reliģ. māc. meto-

diku, latv. un svešvalodu metodiku, vispārējo un specielo

psieholoģiju, loģiku, f losofiju, pedagoģiju un pedagoģ. vē-

sturi, skolturību, vispār, un spec. higiēnu, muziķu, dziedā-

šanu, zīmēšanu, fiz. audzināšanu un visu pamatskolā pasnie-
dzamo priekšmetu metodikas.

Visiem audzēkņiem-nēm jāizpilda attiecīgie praktiskie
darbi instit. laboratorijās, kabinetos un fermā, kā ari jā-
praktizējas stundu pasniegšanā institūta paraugu pamat-
skola.
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Lai audzēkņiem-nēm dotu iespēju labāki sagatavoties
darbam otrās pakāpes pamatskolās, organizējamās papildu
skolās un ārpusskolas izglītības organizācijās un vidus-

skolās, tad ir ievesta nozarošanās 5 nodalās, kur plašākā
apjomā tiek izņemti sekošie priekšmeti:

Mat. zin. nodaļā —
ievads augstākā matemātikā,

matem. vēsture, fizika, astronomija, mineraloģija, ķīmija,

technoloģija, ģeodesija, ģeogrāfija, vasaras praktiskie darbi

ģeodesijā.

Huntan, nodaļā — latviešu valoda un literatūra,
folklors, svešvalodas, vēsture, socialoģija, filosofija, muziķa

un šo priekšmetu metodikas.

Mājturības nodaļā — mājturības ķīmija, produktu

mācība, saimniecības technoloģija, mikrobioloģija, zemes

mācība, dārzkopība, augļu pārstrādāšana, ēdienu pagatavo-

šana, īss kurss lopkopībā, putnkopība un biškopība, rok-

darbi, mazgāšana, gludināšana, saimniec. grāmatvedība.
Dabas zin. nodaļā — bioloģija, fizika, ķīmija un

technoloģija, produktu mācība, meteoroloģija, zemes mā-

cība, ģeogrāfija, ģeoloģija, mērniecība, dārzkopība, mikro-

bioloģija, agronomija, tautsaimniecība un kooperācija.
Abām pēdējām nodaļām obligatoriski praktiskie darbi

institūta fermā vasarā.

Fiziskās audz m. nodaļā anatomija, kustību

mechanika, kustību fizioloģija, kustību psicholoģija, antro-

pometrija, vingr. higiēna, ritmika, plastika, rotaļas, dažādas

vingr. sistēmas, sports, ekskursijas, vasaras prakse.

Institūtā uzņem uz atestātu konkursa pamata abu dzi-

mumu personas bez tautības, ticības un vecuma izšķirības,
kuras beigušas vidusskolu (vai komercskolu) ar gatavības
apliecību; lauksaimn. vidusskolu un technikumu absolventus

uzņem ar papildu pārbaudījumiem latv. vai., vācu valodā,
vēsturē un ģeogrāfijā.

Pamatskolu skolotāji-jas, kam nav pilnas vidusskolas

izglītības, bet kas strādājuši kā skolotāji ne mazāk par 3

gadiem, var tikt uzņemti institūtā kā pilntiesīgi audzēkņi,
ja iztur pārbaudījumu vidusskolas kursa apmēra sekošos

priekšmetos: latv. valodas mācībā un literatūra, vācu (jeb

augļu) valodā, vēsturē, ģeogrāfijā, ģeometrijā, algebra, dab.

zin., fizikā, ķīmijā. Matemātikas nodaļa bez tam vel —

trigonometrijā.

Pašrocīgi rakstīts lūgums — uz vienkārša papīra bez

zīmogmarkām — dēļ uzņemšanas (ar nodaļas un aspiranta

adreses apzīmējumu) iesniedzams personīgi vai pa pastu

institūta kanclejā uz direktora vārda.

Pieteikšanās rakstam jāpievieno: gatavības apliecība ar

norakstu, vecuma un pavalstniecības apliecība (vai pase)
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ar norakstu, veselības apliecība, 2 maza formāta neuzlīmē*

tas fotogrāfijas un īss dzīves apraksts.

Lūgumu pieņemšana beidzas 28. augustā.

Skolotāju institūti ar 5-g. kursu sagatavoto skolotājus
6 kl. pamatskolām. Uzņem pilnu 'pamatskolu kursu beigu-
šus pirmajā institūta klasē. Ja ir vakanses, tad ar kon-

kursa_ eksāmenu uzņem ari augstākās klasēs (iestājoties
pēdējā klasē prasa gatavības apliecību). Pie institūtiem

internāti. , t ' . ( [j, ], iļ|ļll
Rīgas skolotāju institūts, Rīgā, Āgenskalnā, Pilsoņu

iela 13

Valsts Jelgavas skolotāju institūts, Jelgavā, Svētes
iela 18. Audzēkņi pec iestāšanās sadalās pēc savām tieks-

mēm nodalās: humanitārā (divas jaunās valodas) un reālā

(viena jaunā valoda, matemātika, dabas zinības v. t. t.).

Valsts Daugavpils skolotāju institūts, Daugavpilī, Saules
ielā 1/3.

Valsts Rēzeknes skolotāju institūts, Rēzeknē, Aizpilsētas
ielā 14.

Techniskās vidusskolās pie iestāšanās prasa apliecību
par pilnas 6 kl. pamatskolas kursa beigšanu.

Valsts Rīgas technikums, Rīgā, Valdemāra ielā 1-c, ar

būvniecības, ķiinijas mechaniska un kulturtechnisko no-

daļām.

Valsts Liepājas technikums, Liepājā, Vilhelmines ielā 4.

Techniskā: a) mechaniskā nozare, b) elektrotechniskā,

c) technoloģijas nozare un komercnodaļas.

Rīgas pilsētas technikums.

Komercskolas

pie iestāšanas prasa 6 kl. pam. skolas beigšanu.

Valsts Tukuma komercskola, Tukumā.

Valsts Jēkabpils komercskola, Jēkabpilī.
Bolvu komercskola (subsidēj.), Bolvos, Ludzas apr.

Valmieras pilsētas komercskola, Valmierā, Rīgas ielā 2.

V. Olova komercskola, (privat.), Rīgā, Marijas ielā 2b.

Daugavpils Latviešu biedrības komercskola pieaugušiem,
Daugavpilī, Valdemāra ielā 32.

Zemākas arodu skolas.

Pie iestāšanas prasa liecību par 4 kl. pamatskolas beigšanu.

Valsts Cēsu arodu skola. Cēsīs, Skolas ielā 6, meclīa-

niskā, būvniecības, elektrotechniskā un mājturības nodaļas.
Valsts Ventspils arodu skola, Ventspilī, Saules ielā 19.

Mechaniska un komercnodalas.
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Valsts Jelgavas arodu skola, Jelgavā, Dobeles ielā 43.

Mechaniskā un komercnodalas.
Valsts Daugavpils arodu skola, Daugavpilī, Kauņas ielā

Nr. 25. Mecba-niskā un galdniecības nodaļas.
Valsts Rēzeknes arodu skola, Rēzeknē, Pilsoņu ielā 6/8.

Būvniecības un ādminības nodaļas.

Valsts Vecgulbenes arodu skola, Vecgulbenē, Brīvības

iela 3. Mechaniskā un tirdzniecības-kooperacijas nodaļas.
Valsts Ludzas arodu skola, Ludzā, Viestura ielā. At-

slēdznieku nodala.
Valsts Liepājas amatnieku vakara skola, Liepājā, Vil-

helmines iela 4. Būvniecības un mechaniskā nodaļas.
Valkas pilsētas arodu skolas, Valkā. Galdniecības un

metalapstradašanas nodaļas.
11. Rīgas arodu skola, Rīgā, Strūgu ielā 4. Galdniecības,

metalapstradašanas un grāmatrūpniecības nodaļas.
Rīgas pilsētas amatnieku skola, Rīgā, Gaizina ielā Nr. 3.

mechaniskā, tekstil, elektrotechniskā, būvniecības un gald-
niecības, ķimijas, komerc, mākslas amatniecības nodaļas un

fotogrāfijas nozare.

Slokas pilsētas arodu skola, Slokā, Jūras ielā 1. Būvnie-
cības nodala.

Jaunjelgavas pilsētas tirdzniecības skola, Jaunjelgavā,
Jelgavas ielā 49.

Valsts Rīgas vakara komercskola, Rīgā, Valdemāra iela

Nr. l-c._
Liepājas mākslas amatniecības skola. Liepājā, šuvalova

ielā 58.

Lauksaimniecības skolas.

I. Vidusskolas.

Uzņem pilnu pamatskolu beigušos.

Valsts Latgales lauks, vidusskola, Malnava, caur Kār-

savu.

Valsts Rīgas kulturtechniskā vidusskola, Rīgā, Jēkaba
lelā 10/12.

Valsts Smiltenes piens, un lopkop. skola, Smiltene.

Priekuļu lauks, vidusskola, Jelgava.

Kaucmindes mājturības seminārs, c. Bausku.

11. Atsevišķu nozaru skolas.

Vecbebru biškopības un dārzkopības skola, c. Koknesi.
Valsts Bulduru dārzkopības skola. Bulduros.

Valsts Kazdangas 2 gad. lauks.-zivkop. skola, c. Aizputi.

Valsts Tukuma piensaimniecības skola, Tukumā.

Ziedoņa dārzkopības skola — Bornsmindes m., c. Bausku.
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111. Mājturības skolas.

Jelgavas mājturības skola, Jelgavā.

Ramkas mājturības skola, c. Ramku.

Kaucmindes mājturības skola, c. Bausku.

IV. 2 gad. lauksaimniecības skolas.

Burtnieku — c. Valmieru.

Rūjienas - Rūjienā.

Valmieras —
Valmiera.

Vestienas — c. Madonu.

Biržu
— c. Jēkabpili.

Mežotnes —• c. Bausku.

Talsu —
Laidzes m., c. Talsiem.

Borkovas
— Latgalē, c. Borkovu.

Nicas — c. Liepāju.

Opes — c. Opi.

Abguldes — st. Abgulde.
Seces-Serenes — st. Sece.

Vecsalienas — c. Grīvu.

Ligutes — c. Durbi.

Krustpils — Krustpilī.
Saldus — Saldu.

Domopoles — c. Bolviem.

Kuldīgas-Padures — c. Kuldīgu.

Ventspils-Lecu — Lecu m., c. Ventspili.

Nurmižu — c. Ligati.

Umurgas — c. Limbāžiem.
Taudejānu — c. Rēzekni.

Saukas — c. Lķengrāvi.
Baltinovas — Baltinovas pasta nod., Latgalē.

Ļaudonas — c. Laudoni.

Preiļu —
st. Rusāna, Daugavpils apr.

Asares — c. Subati, Jaunjelgavas apr.

Evermuižas — c. Lūdzi.

Valsts Purvmalas
—

st. Purvmala, Latgalē.

Mežkopības skolas.

Cīravas meža skola uzņem vidusskolu beigušus. Saga-
tavo meža techniķus. Kurss 2 g. Pie uzņemšanas priekš-
roka meža resora darbinieku dēliem. Lūgumi uzņemt skolā

iesniedzami līdz 1. aug. Pieliek, apliec, par izglītību, ve-

cuma apliecību, apliec, no apr. priekšnieka, ka nav no tiesas

sodīts un nestāv zem tiesas par smagiem noziegumiem.
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Jūrskolas.

Krišfana Valdemāra jūrskolai Rīgā divas nodalās. Kurss

4. gadīgs. Pirmā nodaļā sagatavo kuģu vadītājus. Pie

iestāšanās I. klasē prasa apliecību par 6. kl. pam. skol. beig-
šanu un 12 mēn. braukšanas laiku uz jūras kuģiem. —

11. kl. papildu eksāmenu navigācijā un braukšanas laiku

24 mēn. 11. klasi beigušie iegūst tūvbraucēju stūrmaņa

diplomu; —
111. kl.

—
tūvbr. kapteiņa dipi., bet IV. kl.

beigušie — tālbraucēja kapteiņa diplomu.

Otrā nodala skaitās kuģu mechaniku skola. Viņa uzņem

personas ne jaunākas par 16 g. I. kl. prasa apliec, par 6. kl.

pam. skol. nobeigšanu un apliecību, ka nostrādājis kā me-

chanikis vai amatnieks 12 mēnešus metāla kuģu būvētavā,
mašīnu būv., vai mech. darbnīcā, vai 9 mēn. min. darb-

nīcā un 3 mēn. braukšanu uz tvaikoņa. — Pēc 11. kl. beig-
šanas un pierādot attiecīgu praktiķu, audzēknis iegūst
111. šķiras kuģu mechanika diplomu; pēc IV. kl.

— 11. sk.
kuģu mechanika diplomu. I. šķ. kuģu mechan. diplomu iz-

sniedz personām- kuras ar 11. šk- diplomu izpildījušas attie-

cīgu jūras braukšanas cenzu (24 mēn.).

Defektivo bērnu skolas.

Latviešu.

a) Valsts Jelgavas kurlmēmo skola.

Valsts Valmieras kurlmēmo skola.

Valsts Dlužņevas (Rcz. apr.) skola.

Rīgas pilsētas skola,

h) Valsts Reņģu palīgskola.

Rīgas pilsētas palīgskola (Tērbatas ielā 15/17).

Liepājas pilsētas defektivo bērnu skola.

Rīgas pilsētas defektivo bērnu patversme,

c) Neredzīgo institūta pamatskola.

Valsts Irlavas kolonijas skola.

Valsts Ropažu meiteņu kolonijas.

Rīgas pilsētas moral. defekt. patversme.

Vācu.

Rīgas pils. vācu kurlmēmo skola.

Rīgas pils. vācu palīgskola.

Krievu.

Rīgas pils. krievu palīgskola.
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J. Gaigals

Skolēnu kooperativi.

Pirmais skolēnu kooperativs mūsu valsts teritorijā dib-;-

nāts 1896. gadā Dundagas pamatskolā un darbojās līdz

1903. gadam, kad nezināmu apstākļu dēl likvidēts. Pēc

kara 1924. gadā atkal no jauna noorganizēts skolēnu koo-

perativs, kas darbojas ari vēl tagad.

Skolēnu kooperativa uzdevums ir iepazīstināt skolas

jaunatni ar kooperācijas pamata principiem, lai sagatavotu
tos saimnieciskās dzīves izpratnei, vai ar citiem vārdiem

sakot, audzināt skolas jaunatni kooperativā virzienā. Lai

šī audzināšana nebūtu tikai teorētiska _vien, tad viņam ir

vēl otrs saimniecisks uzdevums — apgādāt savus biedrus-

skolēnus ar skolas dzīvē un darbā nepieciešamām lietām.

Skolēnu kooperativs pēc savas būtības ir maza patērētāju
biedrība, kuras biedri ir skolēni.

Saskaņā ar skolēnu kooperativu pirmās apspriedes lē-

mumu skolēnu kooperativs tiek uzskatīts kā mācības lī-

dzeklis skolā.

Visas skolotāju-skolēnu kooperativu vadītāju atsauksmes,

kuras tie iesūtīja kopā ar skolēnu kooperativu darbības re-

zultātu aptaujas lapām, atzīst skolēnu kooperativu par vēr-

tīgu mācības līdzekli.

Lai to sasniegtu, vajadzīgs plašs, zinātnisks audzināša-

nas darbs, saistīts ar praktiskiem izmēģinājumiem. Prak-
tiķa ari pierādījusi, ka paļaušanās uz skolēniem var būt

loti liela. Nepareizs uzskats, it kā viss organizēšanas un

veidošanas darbs jāveic skolotājam. Bez šaubām, skolotāju
nozīmē pie skolēnu kooperativa izveidošanas ir loti liela, bet

pozitiva tikai tad, ja visu organizēšanas darbu veic skolēni

un skolotājs nostājās vienīgi kā vecākais kooperativa biedrs

ar vairāk piedzīvojumiem, pie kura varētu atrast padomu
vajadzības brīdī. Jo liela audzinoša nozīme ir sarīkoja-
mām skolēnu kooperācijas popularizēšanas dienām. Sko-

lēnu kooperativs jāiesāk no nekā un tam jā-

ti c k piev i s a. Šis princips ir piekopjams un izvedams.»

Viss lielais vairums skolēnu kooperativu ir nodibināts uz

skolotāju iniciativi un tikai nedaudzi, galvenā kārtā vidus-

skolās, — uz skolēnu iniciativi.

Skolēnu kooperativu skaitu pēc līdz šim ar vairākām ap-

taujas lapām ievāktām ziņām tieši nav iespējams noteikt,

bet var pieņemt, ka visā valstī pagājušā 1926./27. mācības

gada beigās darbojas jau tuvi pie 500 skolēnu kooperativu.
Salīdzinot to ar skolu skaitu, 2200, jākonstatē, ka ir vel sa-

mērā mazs.

Skolēnu kooperativu biedru skaitu raksturo tabula;
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lestāšanās nauda skolēnu kooperativos ir no Ls 0,02 līdz
Ls 0,60, bet dažos tās nav nemaz.

Paju nauda ir no Ls 0,10 līdz Ls 5,—-. Lielākā daļā sko-
lēnu kooperativos paju naudas ir vai nu Ls 1,— (vidusskolu

skolēnu kooperativos); vai ari Ls 0,50 (pamatskolu skolēnu

kooperativos).
Pēc 1925. gada izsūtītās aptaujas lapas, 40 iesūtītām at-

bildēm rakstāmas lietas un citus mācības līdzekļus apgādā
visi 40 skolēnu kooperativi, grāmatas — 29, citas preces —

10, bet pēc 1926. gadā izsūtītas aptaujas lapas, 34 iesūtītām

atbildēm, rakstāmlietas un citus mācības līdzekļus apgādā
visi 34 skolēnu kooperativi, grāmatas — 29 un citas pre-

ces — 9.

Visvairāk skolēnu kooperativi preces ieperklzglītības

kooperativā, «Kultūras Balss», tad Latvijas skolotāju koope-

ratīvā, Latvijas kooperativu izdevniecības savienība,

vietējos kooperativos un ari beidzot privātās fiirmās.

1925./26. mācības gadā pēc aptaujas lapā sniegtām ziņām,

no 34 skolēnu kooperativiem 32,3% skolēnu kooperativu

iepērk tikai kooperatīvās organizācijās, 38,2% — koopera-
tīvās organizācijās un privātās firmās un 23,5% — privā-
tās firmās vien. No šiem skaitļiem redzam, musu skolēnu

kooperativi, resp. viņu vadītāji —■skolotāji! vēl līdz šim nav

izpratuši kooperativo kustību.

lepirkto un pārdoto preču daudzumu un tīro atlikumu

rāda tabula:

Tabula rāda mācības gada pirmāpusgada lielākus skait-

ļus nekā otrā pusgadā, kas izskaidrojams, ka mācības gada
sākumā iepērk visam gadam vajadzīgās mācības grāmatas,
bet otrā pusgadā iepērk vairs tikai rakstāmlietas.

Gadi
Ziņas uzde-

vušo koope-
rativu skaits

Vismazākā

suma vienā

koop. latos

Vislielākā

suma vienā

koop. latos

Kopsumā
latos

Iepirkts 1925./26. m.

g- I- P
Iepirkts 1925./26. m.

g. 0. p. . . . .

25 68,22 3.712,24 20.727,21

29 20,11 1.356,22 7.110,89

Pārdots 1925./26. m.

g I- P
Pārdots 1925./26. m.

g. II- p-

25 53,18 4.05483 20.081,07

29 29,90 1.556,60 8.050,34

Tirais atlik. 1925./26.

m. g. I. p. . . .
Tīrais atlik. 1925./26.

m. g. II. p. . . .

21 15,45 203,49 1.312,51

26 4,12 151.25 967,23
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Skolēnu kooperatīviem pie preču iepirkšanas dodamais

rabats svārstās no 5—25%. Visvairāk skolēnu kooperativi

saņem no 10—15% lielu rabatu.

Daži skolēnu kooperativi preču iepirkšanai vāc avansus

no biedriem un daži ari izmanto preču kreditu.

Uzcenojums uz pārdodamām precēm svārstās līa

5—30%. Visvairāk tas *r ap 5—10%;.
Salīdzinajot dabūjamo rabatu (10—15%) ar uzcenojumu

(5—10%)_ redzam, ka skolēnu kooperativi cenšas pārdot
preces pēc iespējas lētāk. Vairāki kooperativi pārdod pat

par pašcenu.
Savā saimnieciskā darbā skolēnu kooperativi krāj savus

sabiedriskos kapitālus un fondus dažādām skolas un skolēnu
kooperativu vajadzībām, kā: trūcīgo skolēnu pabalstīšanai,
bibliotēku iegādāšanai un papildināšanai v. t. t.

Uzkrātos kapitālus un fondus rāda tabula:

Ņemot vērā šos saimnieciskās darbības skaitļus, jākon-
statē, ka skolēnu kooperatīviem ir liela saimnieciska nozī-

me, kā skolas, tā ari vispārējā saimnieciskā dzīvē.

Skolēnu kooperativos ievēlamo valdes locekļu skaits ir
no 2 līdz 9 locekļiem. Visvairāk skolēnu kooperativos ir

5 valdes locekli. Valdes locekļu darbības laiks ir no viena

mēneša līdz vienam gadam. Visvairāk kooperativos valdes

darbojas pusgadu.
Revizijas komisija sastāv no 3 locekļiem, starp kuriem

vien.mēr_ viens ir skolotājs.
Skolēnu kooperativi cenšas savus biedrus iepazīstināt

ari ar kooperācijas teoriju un vēsturi, ar priekšlasījumu un

izrīkojumu palīdzību, pie kam jāatzīmē, ka vairākums ir par

pašiem skolēnu kooperatīviem un viņu nozīmi, tad par koo-

perativu nozīmi vispār un beidzot par kooperācijas vēsturi.

Priekšlasījumu un izrīkojumu skaitu rada tabula:

Gadi
Zinas uzde-

vušo koope-
rativu skaits

Nedalāmie

kapitāli
latos

Fondi

latos

Paiju
kapitāli

latos

925.Z26. m. g. I. p.

925./26. m. g. II. p.

17

21

2.282,01

2.268,53

759,74
671,18

853,20
857 95

Referāti Izrīkojumi

(i a d i
Koopera-

tivos
Skaits

Koopera-
tivos

Skaits

925/26. m. g. 1. p.
925./26. m. g. II. p.

7

9

12

14

3

5

4

8
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Jāatzīmē ari, ka skolēnu kooperativi ir piegriezuši vē-
rību kooperācijas bibliotēkām, jo 1925./26. mācības gada bei-

gas 16 skolēnu kooperativu bibliotēkās bija 173 grāmatas

par kooperāciju.
Sīkākas ziņas par skolēnu kooperativiem ir sakopotas

Latvijas Kooperativu Kongresu Padomes izdotās grāmatās
«Skolēnu kooperativu priekšstāvju apspriedes protokols» un

Skolēnu kooperativu otrās apspriedes materiāli», kuras pie-
sūtītas visu skolu bibliotēkām.

Skolēnu kooperativu darbībai seko Latvijas Kooperativu
Kongresu Padomes sabiedriskās audzināšanas sekcija, kura
sastāv no kooperācijas laukā aktiviem skolotājiem.

Padomus skolēnu kooperativu organizēšanas un vadī-

šanas jautājumos sniedz Latvijas Kooperativu Kongresu
Padomes birojā, Rīgā, Brīvības ielā Nr. 24, dz, 8.

A. Pazars.

Kas maksātājam jāzina ienākumu nodokļu lietās.

Visā Latvijā ieved progresiju nodokli, no visāda veida

ienākuma, kuru maksātājs saņem no sekošiem ienākuma

avotiem: no kapitāla, no nekustama īpašuma, no tirdznie-

cības un rūpniecības uzņēmumiem, no darba algas, no no-

darbošanās ar brīvām profesijām un no dažāda veida ci-

tiem ienākumiem, (ģimeņu dārziņi, lopu turēšana, literarisks

darbs v. t. t.), pie kam uzdodot ziņas par šiem ienākumiem,

tos iāuzrāda no katra veida atsevišķi.
Ar ienākuma nodokli apliekamas personas, kuras no-

dokļa maksāšanas gadā nodzīvojušas Latvijā ne mazāk ka

6 mēnešus; 2) ārpus Latvijas dzīvojošās personas no tiem

ienākumiem,kurus viņas saņem no Latvijas robežas esošiem

nekustamiem īpašumiem, tirdzniecības un rūpniecības uz-

ņēmumiem, noguldītiem kapitāliem, pabalstiem, kā ari die-

nesta un dažāda cita veida atalgojumiem; 3) starp manti-

niekiem vēl nesadalītais mantojums līdz viņu pāriešanai
mantinieku rokās.

No ienākuma nodokļa atsvabināmi: dažādas biedrības

un savienības ar vispār derīgu vai labdarīgu mērķi bez

peļņas gūšanas nolūkā: fiziskas un juridiskas personas, kuru
ienākumi nesasniedz 13(30 latu gadā. Ārkārtēji ienākumi,
kā vienreizēji dāvinājumi, mantojumi, pūra naudas, apdro-
šināšanas sumu izmaksas un tamlīdzīgi īpašuma pieaugumi

nav pieskaitāmi pie apliekamiem ienākumiem.

Tāpat pie ienākumiem nav pieskaitāmi: valsts un paš-
valdības darbinieku ģimenes piemaksas un izmaksas

slimo kasu dalībniekiem, kā ari pabalsti (no valsts vai citu

iestāžu puses), kā atlīdzinājumi par zaudējumu no ārkārtē-



157

jiem nelaimes gadījumiem. Tomēr paziņojumā nodokļu in-
spektoram uzradāmi visi ienākumi, ari neapliekamie.

Vīra, sievas un nepilngadīgu bērnu ienākumi apvieno-
jami, izņemot gadījumus, ja vīrs un sieva dzīvo šķirti. Nav

apvienojami tie ienākumi, kurus minētās personas saņem kā

darba algu.

Ja vairākām personām pieder kopīgs īpašums vai uzņē-

mums, tad pie katra dalībnieka ienākuma pieskaitāma tikai

viņam pienākošā ienākuma dala no kopējā īpašuma, resp.

uzņēmuma, Ja šo dalu nav iespējams noteikt, tad kopējais
ienākums dalāms līdzīgās dalās. lenākuma nodokli aprēķi-
not, no apliekamās sumas atskaitāma ģimenes uzturamo lo-

cekļu uzturas minimuma dala, ja tie jau nav atvilkti caur ģi-
menes pabalstiem.

Personas, kuras maksāšanas gadā nodzīvojušas Latvijā
vismaz 6 mēnešus un nav jau apliktas ar ienākuma nodokli

no Latvijā esošiem nekustamiem īpašumiem, tirdzniecības

un rūpniecības uzņēmumiem noguldītiem kapitāliem, pensi-
jām, pabalstiem, kā ari dienesta un dažāda cita veida atal-

gojumiem, apliekamas ar nodokli samērā ar viņu izde-

vumiem priekš dzīves, neskatoties uz to, no kādiem

līdzekļiem šos izdevumus sedz. Šai gadījumā nodoklis ap-

rēķināms ari par pārējiem maksāšanas gada 6 mēnešiem.

No gada ienākuma var atvilkt: a) visus izdevumus, kuri
saistīti ar attiecīgā ienākuma iegūJšanu, nodrošināšanu un

uzturēšanu; b) parādu procentus, pēc rakstiskām apliecī-
bām un uzrādot aprēķinu par aizņemto sumu patēriņu; c)

visāda veida periodiskas izmaksas citām personam,_ kuras
maksātājam ir obligatoriskas uz likuma, apstiprināta te-

stamenta, tiesas sprieduma vai notarieli noslēgta līguma

pamata, (jāuzrāda kvītes un apliecības); d) dzīvības ap-
drošināšanas prēmijas līdz 50 latu; c) dalības nauda dažāda

veida palīdzības kasēs (penziju, pūru un beru kasēs, ka ari

atraitņu un bāriņu apgādāšanai; f) visāda veida tiesas

nodokļus (ja tie jau reizi nav atvilkti pec likuma), izņemot
ienākuma nodokli.

No gada ienākumiem nevar atvilkt: 1) maksu par dzī-

vokli, uzturu, apģērbu, apkalpošanu, apkopšanu un audzi-

nāšanu, 2) maksātāja labprātīgus ziedojumus un pabalstus;
3) izdevumus īpašuma uzlabošanai un pavairošanai, veikala

paplašināšanai un kapitālu noguldīšanai; 4) īpašumu un

kapitālu zaudējumus.

Par ienākumu un kapitālu skaitās ieņēmumi no kapitāla
ieguldīšanas visādos Veidos, atskaitot izdevumus par ka-

pitāla glabāšanu, apdrošināšanu v. t. t.
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Par ienākumu no neizrentētiem, resp. neizīrētiem neku-

stāmiem īpašumiem, skaitāms ieņēmums no zemes, mežiem,
ēkām, zvejas v. t. t., atskaitot izdevumus.

Atskaitot izdevumus: lauku apstrādāšanai, ražoto pro-

duktu nogādāšanai, pārvaldei un kalpotāju algām, ēku re-

montam, apdrošināšanai un aptīrīšanai, normālai ēku un

inventāra vērtības dzēšanai un uz īpašumu esošu parādu
procentu samaksai, nodokļiem un pārējiem izdevumiem, kas

tieši saistīti ar nekustāmu īpašumu. Kaut ari nodokļu mak-

sātājs no kāda viņam piederoša ienākumu avota nekā ne-

būtu ieņēmis, tomēr paziņojumā nodokļu inspektoram jāuz-
rāda ienākumu avota atrašanās vieta.

Ja mājas īpašnieks ar savu ģimem dzīvo pilsētā va1
miestā visu, vai dalu no savas mājas, tad pie viņa ienākuma

pieskaitāma šo telpu īre normālā lielumā. Pie nekustamu

īpašumu ienākuma pieskaitāma visu maksātāju un viņa ģi-
menes locekļu uzturam izlietoto produktu vērtība.

Izpildot ienākuma nodokļa paziņojumu lapu, piegriežama
vērība «ienākumiem» un «izdevumiem». Ja maksātājs uz-

dod tikai vienīgi «ienākumu» sumu, tad tā skaitās par tīru

(netto) ieņēmumu. Pārējas lapas rubrikas noder vienīgi

pirmo divu papildinājumam.

Par ienākumiem no izrentētiem, resp. izīrētiem nekustā-

miem īpašumiem skaitās saņemtā rentes vai tres ņaudi',

atskaitot: procentus par parādiem, kuri ir uz īpašuma, nor-

mālo procentu ēku un līdzizrentētā inventāra dzēšanai, kā

ari to dalu, no iepriekšējā pantā minētiem izdevumiem, ku-

rus pēc līguma īpašnieks uzņēmis uz sevis.

Par ienākumu no rentēta, resp. īrēta nekustama īpašuma
skaitās 9. p. minētie ienākumu, atskaitot rentes, resn.

naudu, normālo %l no rentniekiem, resp. īrniekam piederošā
inventāra vērtības un to dalu no 9 p. minētiem izdevumiem,

kuri pēc līguma uzlikti rentniekam, resp. īrniekam.

Par ienākumu no dairba akas skaitās: atalgojumsmaksā-

tājam par kalpošanu, tiklab valsts un komunaliestādēs, kā

ari privātuzņēmumos, pie kam ir vienalga, vai tas atalgo-
jumu saņem skaidrā naudā vai produktos. Tāpat ari pie

ataļgojuma sumas pieskaitāmas dzīvokļa īres nauda, ja mak-

sātājs saņem no iestādes brīvu dzīvokli. No šeit minētiem

iekumiem atskaitot 40%, un tik pārjēie 60% Dievieno-

iami maksātāja apliekamo ienākumu kopsnmai. Šis atvil-

kums attiecināms ari uz žurnālistu honorāriem par iespiesto
rakstu rindiņām. Visi ienākumi, ierakstot nodokļu lapā,
sīka specificējami. Ja kādas naturālijas maksātājs nav spē-
jīgs novērtēt naudā, tad uzrādāms naturālijas daudzums.

No ienākuma sumas atskaitāmi ar likumu vai kontraktu
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noteikti maksājumi penzijas kases un apdrošināšanai pret

nelaimes Radījumiem un darba nespēku.

Valsts un komunaliestāžu ierēdņiem izmaksājamās brau-

camās un uztura naudas, kā ari viņu kanclejas izdevumiem

nav pieskaitāmas pie viņu ienākumiem.

Par ienākumu no nodarbošanās ar brīvām profesijām,
skaitās ieņēmumi no brīvi praktizējošu, ārstu, skolotāju,
advokātu un citu prakses, tāpat ari pelņas, kuru rakstnieki,

mākslinieki un zinību vīri saņem par saviem rakstnieciskiem

un mākslas darbiem, kā ari atalgojumu par mācības pa-

sniegšanu un audzināšanu, atskaitot izdevumus, kuri tieši

saistīti ar viņu profesionālo nodarbošanos.

Par ienākumu no dažāda veida citiem avotiem skaitās

penzijas (kuras uz atsevišķa lēmuma pamata nav jāatsva-
bina no nodokļiem), .pabalsti, 'periodiski atkārtojošās apdro-
šināšanas sumu un dažādu dāvinājumu izmaksas, manti-

nieku ienākumi par testatoru autora tiesībām un citi gadī-
juma ienākumi.

Ja maksātāja gada ienākums nepārsniedz 3.200 latus un

ta apgādājamo ģimenes locekļu skaits ir viens, tad atvelk

no nodokļa 5%, ja divi — 10%, ja trīs — 15%, ja četri —

25% un par katru tālāku ģimenes locekli 10% vairāk. Šai

gadījumā par ģimenes locekļiem skaitās, neierēķinot pašu
maksātāju un viņa sievu, abu aizgādībā esoš'»* tiešie radi-

nieki un citi ģimenes locekli, kuri maksātāja ģimenē dzīvo

un kuru uzturēšana likumīgi piekrīt maksātājam, vai kuri

faktiski no tā tiek uzturēti un paši nav spējigi sevi uz-

turēt. Minētais pierādāms, pieliekot nodokļu lapai aplie-
cību no ierēdņa priekšniecības vai no policijas.

Visām fiziskām un juridiskām personām, kuras aplieka-

mas ar ienākuma nodokli, jāiesniedz vietējam nodokļu in-

spektoram, bet uz laukiem vietējām pagasta valdēm pazi-
ņojums par saviem iepriekšējā gada ienākumiem pēc finansu

ministra apstiprinātas formas: fiziskām personām — līdz

15. aprilim, bet juridiskām personām — ilīdz 15. maiiam La_t-
vijā dzīvojošus maksātājus apliek ar ienākumu nodokli pēc

viņu dzīves vietām.

Uz nodokļu inspektoru pieprasījumiem augšā minētais

paziņojums jāiesniedz katrai personai, kaut ari viņas ie-

priekšējā gada ienākumi nepārsniegtu 1.300 latus.

Pēc maksātāju iesniegto paziņojumu caurskatīšanas un

nodokļa sumas noteikšanas, katram maksātājam ne vēlāk kā
līdz 1. oktobrim piesūta nodokļu lapu. Par nodokļa lapu
izsūtīšanu sludina «Valdības Vēstnesī».

_

Ne velak par 10. oktobri nodokļu inspektori iesūta mak-

sātāju sarakstus tiešo nodokļu departamentam. Pēdējais
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nenomaksātā nodokļa piedzīšanā rīkojas kā tas paredzēts

šajos, kā ari vispārējos noteikumos par valstij pienākošos

sumu piedzīšanu.

Maksātāji, kuri atrod aprēķināto nodokļa sumu par ne-

pareizu, var mēneša laikā, skaitot no 29. p. minētās sludi-

nāšanas dienas, par nodokļu listu izsūtīšanu, iesniegt sū-

dzību iecirkņa, resp. apriņķa nodokļu komisijai, kura savu

lēmumu pēc tam paziņo maksātājiem.

lenākuma nodokļa maksātājiem, kuri iesnieguši pārsū-
dzību un tanī uzrādījuši savu adresi un izteikuši vēlēšanos

būt klāt pie savas lietas caurskatīšanas, paziņo pārsūdzī-
bas caurskatīšanas dienu komisijā. Maksātāja vai viņa

pilnvarnieka neierašanās vai rakstiska paskaidrojuma ne-

iesniegšana neaptur tādā gadījumā lietas izspriešanu.

lecirkņu, resp. apriņķu ienākumu nodokļu komisiju lēmu-

mi pārsūdzami 14 dienu laikā, skaitot no lēmuma paziņo-

šanas dienas maksātājam. Pārsūdzība iesniedzama caur ie-

cirkņa vai apriņķa komisiju, kuras priekšsēdētājs to pie-
sūta galvenai komisijai ar savu atsauksmi, pieliekot ie-

cirkņa komisijas lēmumu norakstu.

Nodoklis maksājam katru «adu decembra mēnesī. Par

termiņā nesamaksātu nodokli jāmaksā soda nauda I%* no

nodokļa sumas par katru pilnu vai nepilnu mēnesi. Pār-

sūdzības iesniegšana galvenai komisijai vai senātam, neap-

tur nodokļa samaksas termiņu, resp. tā piedzīšanu.

Par nodokļa maksātājiem, kuri kalpo valsts un komunal-

iestādes, iecirkņa, resp. apriņķa nodokļu komisijas piesūta

sarakstus attiecīgām iestādēm, uzrādot aprēķināto nodokļa

sumu. Pēdējās atvelk nodokli no izmaksājamās algas pa

dalām, un iemaksā to valsts kasē pie kopējā saraksta 3 die-

itti laikā, skaitot no atvilkšanas dienas. Šinī gadījumā par

nodokļa iemaksu termiņā atbild attiecīgā iestāde, ieslēdzot

ari atbildību par nokavētā maksājuma soda naudu.

Ja maksātāja ienākumi tekošā gadā samazinājušies vai-

rāk kā par V
3,

salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tad uz maksā-

tāja lūgumu iecirkņa, resp. apriņķa nodokļu komisija no-

dokli pamazina, bet ne vairāk kā līdz tam apmēram, kāds

pēc tabeles pienāktos no viņa tekošā gada ienākuma.

Ja nodokļu maksātājs nav aplikts ar nodokli vispārējā

termiņā, tad to izdara ārpus termiņa.

Šinī gadījumā maksāšanas un pārsūdzības termiņus
skaita vienu mēnesi no maksājamās listes saņemšanas
dienas.

Ja maksātajā dzīves vieta nav zināma, tad maksājamo
listi izkar nodokļa inspektora kanclejā, kā ari vietējās pil-
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sētas valdes vai pagasta izpildu komitejas kanclejās, no ku-

ra datuma maksājamā liste tad skaitās kā maksātājam iz-

sniegta. Ārpus Latvijas dzīvojošiem maksātājiem maksāja-

mās listes izsūta apdrošinātā vēstulē uz uzrādītu adresi, un

tās skaitās par izsniegtām no vēstules nodošanas pastā.

Tabula ienākuma nodokļa aprēķināšanai.

Nodoklis valstij un pašvaldībām (līdzīgās daļas) ņemts

kopsumā.

1,300 —

1,310 —

1,320 —

1,330 —

1,340 —

1,350 —

1,360 —

1,370 —

1,380
—

1,390 —

1,400 —

1,410 —

1,420 —

1,440 —

1,430 —

1,450 —

1.460
—

1.470
—

1.480 —

1.490 —

1.500
—

1.510 —

1.520 —

1.530 —

1.540 —

1.550 —

1.560
—

1.570
—

1.580 —

1.590 —

1.600 —

1.610 —

1.620 —

1.630 —

1.640 —

7,70

8,40

9,10
9,80

10,50
11,20

11,90

12,60
13,30

14,—

14,70
15,40

16,10

17,60

16,90
18,30
19 —

19,70
20,40
21.1(1

21,80
22,60

23,30

24,—
24,70

25,40

26,10

26,80

27,50

28,30
29 —

29,70

30,40
31,20

31,90

1.660 —

1.650
—

1.670 —

1.680
—

1.690 —

1.700 —

1.710 —

1.720 —

1.730 —

1.740 —

1.750 —

1.760 —

1.770 —

1.780 —

1.790 —

1.800 —

1.810 —

1.820 —

1.830 —

1.840 —

1.850
—

1.860 —

1.870 —

1.880 —

1.890 —

1.900 —

1.910 —

1.920 —

1.930 —

1.940 —

1.950 —

1.960 —

1.970 —

1.980 —

1.990 —

33,30

32,60

34,10
34,80

35,50
36,20
37 —

37,70
38,40

3910

39,90
40,60

41,30

42,—
42,80

43,50
44,20

45,—
45,70

46,40
46,40
47,90

48,70

49,40
50,10

50,90

51,60

52,30
53,10

53,80

54,60

55,30
56,—
56,80

57,50

2.000 —

2.010 —

2.020 —

2.030
—

2.040 —

2.050 —

2.060 —

2.070 —

2.080 —

2.090 —

2.100 —

2.110 —

2.120- —

2.130 —

2.140 —

2.105 —

2.160 —

2.170 —

2.180 —

2.190 —

2.200 —

2.210 —

2.220 —

2.230 —

2.240 —

2.250 —

2.260 —

2.270 —

2.280 —

2.290 —

2.300 —

2.310 —

2.320 —

2.330 —

2.340
—

58,30
59.—

59,80

60,50
61,30

62,—
62,80

63,50

64,30

65,—

65,80
66,50
67,30

68 —

68,80

69,50

70,30
70,—

71,80
72,50

73,30

74,—
74,80

75,60
76,30

77,10

77,80

78,60

79,40

80,10

80,90

8170

82,40

83,20

83,90
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Ienākums
KT . ,

latos
Nodoklis

pari par

Ienākums », . ,
i

Nodoklis
latos

pāri par

Ienākums
X Lm

latos
Nodokli!

pari par

2.350 — 84,70

2.360 — 85,50

2.370 — 86,20

2.380 — 87.—

2.390 — 87,80

2.400 — 88,50

2.410 *- 89,30

2.420 — 90.10

2.430 — 90,90

2.440 — 91,60
2.450 — 92.40

2.460 — 93,20

2.470 — 94—

2.480 — 94,70

2.490 — 95,50

2.500 — 96,30

2.510 — 97,10

2.520 — 97,80

2.530 — 98,60

2.540 — 99,40

2.550 —
100,20

2.560 — 100,90

2.570 — 101,70

2.580 — 102,50

2.590 — 103,30
2.600 — 104,—

2.610 — 104,80

2.620 — 105,60

2.630 — 106,40
2.640 — 107,10

2,650 — 108,—

2.660 — 108,80

2.670 — 109,60

2.680
— 110,30

2.690 — 111,10

2.700 — 111,90

2.710 — 112,70

2.720 — 113,50

2.730 — 114,30

2.740 — 115,10
2.750 —

115,90

2.760 — 116,60

2.770 — 117,40
2.780 — 118,20
2.790 — 119,—

2.800 — 119,80
2.810 — 120,60
2.820 — 121,40

2.830 — 122,20

2.840 — 123,—
2.850 — 123,80
2.860 — 124,60
2.870 — 125,40

2.880 — 126,20

2.890 — 127,—

2.900 — 127,80
2.910 — 128,60

2.920 — 129,40

2.930 — 130,20

2.940 — 131,—

2.950 — 131,80

2.960 — 132,60

2.970 — 133,40

2.980 —
134,20

2.990 —
135

—

3.000 — 135,80
3.010 — 136,60

3.020 — 137,40

3,030 — 138,30

3,040 — 139,10

3,050 — 139,90

3.060 — 140,70

3.070 — 141,50

3.080 — 142,30

3.090 —

3.100 — 143,90
3.110

—
144,80

3.120 — 145,60

3.130 — 146,40
3.140 — 147,20

3.150 — 148 —

3.160 — 148,80

3.170 _ 149,60
3.180 — 150,40

3.190 — 151,30

3.200 — 152,10
3.210 — 152,90
3.220 — 153,70
3.230 — 154,60
3.240 — 155,40

3.250 — 156,20
3.260 —

157-

3.270 — 157,90

3.280 — 158,70

3.290 — 159,50
3.300 — 160,30
3.310 — 161,20
3.320

— 162,-
3.330 — 162,80

3.340 — 163,60

3.350 — 164,50
3.360 —

165,30

3.370 — 166,10

3,380 — 166,90
3.390 — 167,80

3.400 — 168,60
3.410 — 169,40
3.420 — 170,30
3.430

— 171,10
3.440 _ 171,90
3.450 _ 172,80
3.460 — 173,60

3.470 _
174,50

3.480 — 175,30

3.490 — 176,10
3.500 — 177,—

3.510 —
177.80

3.520 — 178.60

3.530 —
179.50

3.540 — 180.30

3.550
— 181,20

3.560 — 182-

3.570 — 182,80
3.580 — 183,70
3.590 — 184,50

3.600 — 185.40
3.610 — 186,20

3.620 — 187,10
3.630 — 187,40
3.640

— 188,80

3.650 — 189,6C
3.660 — 190,50
3.670 — 191,30

3.680 — 192,20
3.690 — 193,—
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Zīmognodoklis.

Vienkāršais zīmognodoklis, starp citu, maksājams par:

1) līgumiem, kuru objekts nav novērtējams — 6 lati.
2) lūgumiemnodarboties ar visāda veida arodiem vai atvērt

uzņēmumus; testamentiem; ģeneralpilnvarām — 2 lati.
3) pilnvarām (izņemot citur minētās) —

1 lats.
4) lūgumrakstiem un katru tās pielikumu, ja piel. nav jau

pats par sevi apmaksāts; visāda veida apliecībām; piln-
varām miertiesu un pagasttiesu lietās; par atbildēm uz

lūgumrakstiem (nomaksājams' kopā ar lūgumraksta

iesniegšanu) — 40 sant.

5) biedrību, klubu v. t. t. biedru kartēm un taml. dokumen-

tiem; pilnvarām algas, gratifikācijas, penzijas un pa-

balstu saņemšanai, ja uzrādītā suma nepārsniedz 25 la-

tus, vai ja suma nav uzrādīta; pārsūdzībām nodokļu un

nodevu lietās, ja suma nepārsniedz 50 latus, un par pie-
likumiem 'pie tām — 10 sant.

6) par kvītēm un tamlīdzīgiem dokumentiem, ja tie nav ap-

maksāti ar proporcionālo zīmognodokli (t. i. ja tie nav

līdz ar to parāda zīmes v. t. t.)_— 2 sant.
Nodoklis uzrādītā apmērā maksājams par katru doku-

mentu, rakstu v. t. t. loksni

Proporcionelais zīomgnodoklis, starp citu, maksājams
par:

1) līgumiem par nekust. īpašumu atdošanu mūža vai ilgter-
miņa nomā (uz 99 gadiem), no visu maksājumu kop-
sumas, bet pie beztermiņa līgumiem no 10 gadu maksā-

jumu kopšumas — 1%.
2) līgumiem par nekust. īpašumu atdošanu beztermiņa vai

termiņa nomā (mazāk par 99 gadiem), aprēķinot tāpat

ka augstāk minēts; kalpošanas līgumiem, ari tāpat (iz-

ņēmums beztermiņa līgumi, kad jāmaksā no līguma nosa-

T.toT Nodokli,

pāri par

Ienākums
kI. .

latos
Nodoklis

p.iri p.ir

Ienākums

latos
Nodoklis

pāri par

3.700 — 193,90

3.710 — 194,70

3.720 — 195,60

3.730 — 196,40

3.740 — 197,30

3.750 — 198,10

3.760 — 199,—

3.770 — 199,80

3.780 — 200,70

3.790 — 201,50

3.800 — 202,40
3.810 — 203,20
3.820 — 204,10

3.830 — 205,—
3.840

— 205,80
3.850 — 206,70
3.860 — 207,50

3.870 — 208,40
3.880 — 209,30
3.890 — 210,10

3.900 — 211,—
3.910

— 211,90

3.920 — 212,70

3.930 — 213,60
3.940 — 214,40

3,950 — 215,30
3.960 — 216,20
3.970 — 217,—
3.980 — 217,90

3.990 — 218,80
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cītās viena gada algas, katra gada sākumā); pirkšanas

priekškontraktiem un rokas naudu kvītēm; līgumiem par

kustamas mantas pirkšanu — pārdošanu — 0,5%.

3) vekseļiem; parāda zīmēm — 0,2%.
4) rēķiniem, norēķiniem un kvītēm par pārdotām precēm,

piegādājumiem, izpildītiem darbiem un pakalpojumiem;
pārsūdzībām nodokļu un nodevu lietās par sumām virs

50 latiem — 0,1%.

Zīmogmarkas dzēšamas, rakstot pāri markām parakstu

un datumu, pie kam paraksts nedrīkst būt tās personas pa-

raksts, kuras rokās dokuments paliek.

Ja aktu sastāda vairākos cskemplaros (kaut ari vienu

apzīmētu par norakstu), piem. līgumus, tad nodoklis no-

maksājams uz katra eksemplāra.

Ar zīmognodokli neapmaksāts dokuments nezaudē savu

nozīmi (izņemot vekseļus, kuriem tādā gadījumā nav vek-

seļa spēka), bet par to katram darījuma dalībniekam uzliek

zīmogsodu 10-kārtīgā nenomaksātā nodokļa apmērā.

Turistu biedrības.*)

Mes nevaram iztikt bez dabas, mes vinu meklējam un

mēs vinu atrodam.

Bet kā sastāv ar dabas baudīšanu un vispāri tūrismu

tagad Latvijā? Vai mēs pazīstam Latvijas skaistumus?

Kur vini ir un kas mums tos rādīs? Tagad, vismaz mums

rīdziniekiem, gandrīz vienīgā vieta, uz kurieni mēdz iz-

braukt, ir Jūrmala un Sigulda. Vai tiešām mums nav citu

skaistu vietu, varbūt vēl skaistāku? Kur paliek Daugavas
krāšņumi, kur Vidzemes vidienas un Malienas kalnāji, kur

Kurzemes un Zemgales skaistās vietas? Kur lai mēs par

to ievācam zinas? Vienīgais avots ir — pazīstamie no-

stāsti. Tas nav normāli.

lemesls tūrisma nīkulošanai pie mums ir mūsu satiksmes

grūtības. Kā lai mēs notiekam Vidzemes vidienā un ma-

lienā? Tad, kur lai apmetāmies tur nobraukuši? Vajaga

sevišķas uzņēmības un enerģijas, lai dotos šādos ceļojumos.
Kādas ir mūsu mazpilsētiņu un lauku viesnīcas? Ja jau

ceļojumā meklē baudu, tad šajās viesnīcās gan baudu ne-

atradīsi, labi ka tiec ar veselu ādu cauri. Šie apstākli
kavē tūrismu pie mums.

*) Latvijas skolotājus var interesēt nevien nopietnās,

zinātniskās ekskursijas, bet ari tūrisms, kādēļ turam par

savu pienākumu ievietot šo īso informāciju par tūrisma jau-

tājumu ārzemēs un pie mums. J. G.
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Nav pie mums daudz labāki ari ar ārzemju ceļojumiem.

Mums_ trūkst informācijas. Mēs iedomājamies, ka dzīve

ārzemes ir šausmīgi dārga, ka ceļot var tikai miljonāri.

Tas ta nebūt nav. Pats taisīju līdzi ceļojumu, kur par

Ls 600,— apskatījām Varšavu, Vīni, Tiroles Alpus, Šveici,

Parizļ, Londonu un Briseli, pie kam Šveici izbraukājām
krustam šķērsām apm. nedēlu no vietas.

Pie mums valda uzskats, ka Anglija ir dārga zeme. La-

sītāji brīnīsies, kad teikšu, ka piemēram Skotijā Glazgovas
tuvumā var dabūt pilnu panziju, pie tam pilnīgi pieklājīgu
par Ls 120,— mēnesī. Vajaga tikai zināt kā iekārtoties,
kur griezties. Vajadzīga plaša informācija.

Līdz ar to novēroju, cik plaši piem. Skotijā ir nokārtots

tūrisms. Glazgovā pastāv vesela automobilisma nozare,

kas vizina tikai ekskursantus uz ezeriem un kalnos. Tādu

vaļēju autobusu vienā pašā Glazgovā ir vairāki simti. Tie

izvadā ekskursantus uz visām pusēm. Šīm autobusu sa-

biedrībām ir sastādīti maršruti visai vasarai ar kartēm un

aprakstiem. Autobusa šofers pazīst apkārtni un viņas vē-

sturi. Tas tad ari iepazīstina līdzbraucējus ar redzēto un

pietura visās skaistākās vietās. Brauciens ir loti ērts un

ari samērā lēts. Piemēram es nobraucu apm. 360 klm.

lielu gabalu par tikai Ls 18,—. Tas jau nozīme apbraukāt
vai visu Latviju. Tādus pašus ekskursiju braucienus sa-

rīko ari kuģniecības sabiedrības un tur Glazgovā plūst
katru dienu ekskursijās tūkstošiem cilvēku.

Tāpat, cik man zināms, nostādīta tūrisma lieta citas

Vakar-Eiropas zemēs, sevišķi Šveice, Skandināvijas ze-

mēs un Somijā. Visās šinīs valstīs pastāv loti plašas tū-

ristu biedrības ar vairāk desmittūkstošiem biedru. Šīs

biedrības netikai sniedz saviem biedriem informāciju par

ceļojumiem savā zemē un ārzemēs, bet viņas gada ari par

ceļošanas ērtībām, apgādā satiksmes līdzekļus, ved to vies-

nīcu sarakstus, kur tūristiem ērta un leta apmešanās, kon-

trole šīs viesnīcas no sanitārā viedokļa un būve pat savas

viesnīcas. Līdzekli biedrības barbībai sastādās galvenām

kārtām no biedru iemaksām. Skandināvijas valstīs tūristu

biedrības bieži vien atbalsta paši viesnīcu īpašnieki, jo
taisni ari viņu interesēs ir tūrismu attīstīt. Loti nopietnu

atbalstu tūristu biedrībām sniedz valstu valdības, izdodot

dažādas koncesijas. Tur piem. tūristu biedrībai vienīgai ir

tiesība izdot vilcienu un tvaikoņu sarakstus. Šo tūristu

biedrību valdes ir jau pa daļai valsts iestādes.

Negribu teikt, ka pie mums no valsts ekonomiska vie-

dokļa tūrismam būtu tāda pat nozīme, kā Šveice un Nor-

vēģijā. Tur tūrisms ir viens no valsts galvenajiem ienā-
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kurnu avotiem. Bet ari mums tūrisms varētu atmest savu

artavu ari valsts uzņēmumiem.

Latvijā ir vairākas tūristu biedrības, lai gan ne atse-

višķas vienības, bet tik kā nodaļas ar tūrisma nokrāsu pie
citām biedrībām. Tādas nodaļas ir pie Latvijas kultūras

veicināšanas biedrības, pie ģeogrāfijas biedrības, bez tam

ir vēl kāda vācu tūristu biedrība. Bet visas šīs biedrības

ir pārāk pasivas, viņām nav dzīvības.*) Kas tur vainīgs,

nezinu, bet kā tādas viņas nevar būt dzīves spējīgas. Būtu

labi, ja visas šīs atsevišķās nodaļas varētu apvienoties,
vienā jaunā centrālā biedrībā, kur ieplūstu viss tas mate-

riāls, kāds pašlaik šo biedrību rīcībā atrodas.

Biedrības centrālai valdei vajadzētu atrasties Rīgā, bet

nodajam ari citas Latvijas malās. Kā galvenais aktivais

elements biedrībā, vismaz provincē, būtu skolotāji. Caur

to rastos pa visu Latviju tūristu biedrības aģentu tīkls. Šie

aģenti tad iesūtītu centrālai valdei aprakstus līdz ar sava

novada skaistāko un ievērojamāko vietu fotogrāfijām, ziņas
par satiksmes ceļiem un līdzekļiem, apstāšanās vietām.

Pie aģentiem varētu griezties ekskursiju sarīkotāji. Pie-

Visus šos materiālus Rīgā apstrādātu, sakārtotu un izdotu,

mēram, ja ekskursiju rīkotu laivās no Cēsīm pa Gauju uz

leju, tad ekskursijas rīkotājs grieztos pie Cēsu nodaļas vai

aģenta, kurš tad sarunātu-laivas, apmešanās vietu v. t. t.

Tūristu biedrībā būtu ieinteresēti ņemt dalību autobusu

īpašnieki, iesniedzot biedrībai maršrutu sarakstu, nosakot

braucienu laiku un cenu. Viņi atbalstītu biedrību un ar

tās prasībām rēķinātos, jo biedrība viņiem gādātu braucē-

jus. Brauciena maršrutus sastādītu ari pati biedrība, stā-

joties sakarā ar autobusu īpašniekiem.

Trešais elements — viesnīcnieki — Skandināvijas val-

stīs ir pats galvenais tūrisma atbalstītājs. Pie mums uz

viņu lielas cerības likt ir pāragri, tomēr tūristu biedrības

ari te nepaliktu bez iespaida.

Attiecībā uz tūristu biedrības darbību pie ārzemju ap-

ceļošanas veicināšanas mūsu biedrības galvenais uzdevums

būtu dot saviem biedriem informāciju par visām valstīm

un vietām, aprādot sīki ceļošanas apstākļus, apmešanās
vietas, interesantākās un skaistākās vietas, braukšanas lī-

dzekļus, maksu, uzturu v. t. t., ar vienu vārdu sakot, dot

informāciju, kā vislētāki un visērtāki ceļojumu izdarīt.

Mūsu biedrība varētu iestāties Ziemeļvalstu tūristu bie-

drību savienībā, caur ko mēs baudītu šinīs valstīs zināmas

Dzīvāki darbojas tūristi pie „Kulturas biedrības* (Rīga,
Tēibatas ielā .Tautas namā"). Red.
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priekšrocības. Cik noskaidroju sarunās ar mūsu sūtni

Zviedrijā K. Zariņu, tad šīs ziemeļnieku tūristu biedrības

mums labprāt nāktu pretim, iepazīstinot ar šo biedrību sa-

tversmi un iekšējo iekārtu.

No otras puses katra biedra — ceļotāja pienākums būtu,
atgriežoties no ārzemēm, sniegt biedrībai sīku ziņojumu par

savu braucienu. Šie ziņojumi tiktu biedrībā sistematizēti.

Tāds būtu īsumā tūristu biedrības uzdevums pie mums.

Vajadzētu atrast līdzekļus tūrisma jautājuma nokārtošanai.

Par šo jautājumu starp citiem interesējas mani kolēģi Kr.
Valdemāra jūrskolas paidagogi. Mēs labprāt dosim ziņas
un paziņosim mūsu domas visiem tiem, kas par šo jautā-
jumu interesējas. Tāpat labprāt gribam strādāt kopā ar

katru, kas vēlētos pielikt roku pie tūristu biedrības lietas

nokārtošanas. Pieprasījumus lūdzam adresēt uz minēto

jūrskolu, Rīgā.
V. Šmulders.

skolotājs Krišjaņa Valdemāra jūrskola.

Tālskats.

«Skol. kalendārā» ievietotas ziņas•• par planētu stāvokli

katrā mēnesi. Tas domāts tām skolām, kuras gribētu ar

planētu novērošanu nodarboties. Ja nebūtu piemērota tāl-

skata, tad to var šādi pagatavot.*)

Zīm. rādītais tālskats pagatavots pēc Keplera sistēmas.

Tālskata cauruli pagatavo no papes. Lai garāka caurule

neizlocītos, ieteicams viņu piestiprināt uz koka. Okulāra

cauruli b var pagatavot no skolēnu penales. Lai okulāru

pamazām un viegli varētu pabīdīt, tad okulāra caurule ar

dēlīša vai skārda gabaliņu savienota ar skrūvi, kā tas zīm.

redzams.

*) No .1. Girupnieka grāmatas «Fizikas praktiskie darbi

ar pašizgatavotiem mācības līdzekļiem. Gaisma».
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Tā ka tālskats iznāk diezgan smags, tad ērtākas nostā-

dīšanas labad viņš piestiprināms stativā.

Tālskata palielināšanas spēju noteic objektīva un okulāra

fokusu attālumu attiecība, tas ir, jo lielāks objektiva fokusa

attālums un mazāks okulāra fokuss, jo stiprāki tālskats pa-

lielina. Tā piem., ja vēlamies dabūt tālskatu ar 35 reizes

palielinājumu, mēs varam nemt objektīvu ar 70 cm. fok. un

okulāru ar 2 cm. fok. un t. t. Tā ka speciālu un lētu ob-

jektīvu grūti dabūt, tad viņa vietā var izlietot vienkāršu

briļļu stiklu (apaļu). Mūsu nolūkiem objektīvs ņemams

apm. 90 cm. fokusa attālumu. Chromatiska aberacija būs

sajūtama, tomēr līdz 30 reiz palielinājumam krāsainums

maz traucē. Okulāram ieteicams iegādāties vienu vidēja

stipruma mikroskopa okulāru. Diafragma zīmējumā nav uz-

rādīta, jo no sfēriskas aberacijas te maz jābaidās, un dia-

fragmas vietu pa daļai izpilda ari okulāra caurule.

Gadījumā, kur jānovēro saule (plankumi, v. c), nevar

skatīties tieši tālskatā. Tādam gadījumam no papes izga-
tavo apm. 35 cm. garu un 15 cm. caurmērā papes cauruli

A ar izlīmētiem galiem. Vienā galā caurules vāciņā iegriež

caurumu c, tā ka viņu var cieši uzbāzt uz tālskata okulāra

un piestiprināt. Sānos izgriež apm. 6 cm. platu caurumu,

lai pa viņu skatoties varētu labi redzēt caurules otru, aiz-

līmēto galu. Šim galamiekšpusē uzlīmē baltu papīra lapiņu.

Nostādot tālskatu pret sauli, pārbīda okulāru tik ilgi, ka-

mēr uz baltās papīra lapiņas rodas skaidrs saules attēls.

Svarīgākie atradumi.

Gads.

Adāma mašina 1857.

Adas ātra ģērēšana 1769.

Akumulatoru elektr. izgat. Planto 1860.

Aluminijs atrasts 1827.

Anilina krāsa 1856.

Arābu skaitļu sistēma Eiropā pazistama 1202.

Bagarējama mašina 1591.

Tvaika bagarējamā mašina
.

1796.

Barometrs, atradis Toričelli 1643.

Augstuma mērīšanai lietojis Paskals 1648.

Kā laika rādītāju lietojis Otto v. Gerke .... 1661.

Brilles 1280.
Degspogulis, Archimedam pazīstams pr. Kr. . . .

212.
Dinamomašina 1867.
Divritenis ar pedāļiem 1854.
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Gads.

Dzelzs Ķīnā pazīstama jau pr. Kr 700.

Dzelzceļi: pirmais zirgu dzelzceļš 1825.

Pirmais dzelz ceļš ar lokomotīvi 1830.

Elektriskas batarejas, Volta_ stabs 1800.

Elektriskais dzelzceļš: pirmā elektr. lokomotive
. .

1879.

Elektriska kvēlspuldze •. . 1845.

Pirmā praktiskā kvēllampa, EdLsona 1879.

Elektriskas mašinas: berzes
.

1650.

Elektriskā krāsns
_.

~ , 1849.

Fosfora sērkociņi pārdošanā Vīnē 1833.

Fotogrāfija . . . .
1816.

Gaisa balons ar sakarsētu gaisu, Montgolfjera . . .
1782.

Gaisa pumpis, Otto v. Gerike 1652.

Galvanoplastika, atradis Jakobi Terbatā un Spensers

Liverpūlē 1836.

Kaučuks Eiropā pazīstams 1744.

Kompass, Ķīnā pazīstams ,
.... 1120.

„ Eiropā pazīstams 1181.

Logaritmi, Nepēra 1614.

Lokomotive pirmā Georga Stefensona 1814.

Pastkarte
, , ,

1869.

Petrolejas spuldze
._

1855.

Pulvers, šaujamais, kā jāsastāda, no Markus Graecus

Freiburgas mūks Bertolds Švarcs ....
1313.

Pulvers, bezdūmu 1886.

Rakstāmmašina 1714.

Ratiuš (vērpjamais) 1530.

Revolvers 1851.

Sērskābe 1746.

Skaitāma mašina 1642.

Spirts, kartupeļu dedzināšana 1750.

Spuldze, drošības, Dedi 1815.

Stērķeļu pagatavošana no kviešiem 1834.

Stereoskops 1843.

Svari (decimal) 1822.

Sveces, stearina 1818.

Šujmašina
....

1828.

Tapetu pagatavošana 1790.

Tālskats, Galilēja 1609.

Tālskats, astronomiskais 1611.

Spoguļa teleskops, Nutona 1666.

Tērauds 1722.

Tērauda spalvas, rakstīšanai 1803.

Tilti: pirmais dzelztilts • • 1773.

Triči un skrūve, Archirnēda, pr. Kr 260.

Ugunsšlirce, pr, Kr. 150.
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Gads.

Vēstuļu markas 1840.

Zibens novadītājs, Benjāmiua, Franklina
....

1750.

Zīmuļus, grafita, Anglijā 1C65.

Latvijas dzelzceļu līniju garumi (kilometros).

1524 mm. platsliežu līnijas kopa 1451,5 km.

1. Rīga—Valka—lgaunijas robeža. Līnijas garums 177,2.

2. leriķi—Vecgulbene. Līn. gar. 105,2.

3. Rīga—lndra—Krievijas robeža. Līn. gar. 294,4.

4. Pļaviņas—Jaunlatgale. Līn. gar. 187,6.

5. Krustpils—Zilupes—Krievijas robeža. Līn. gar. 154,3.

6. Daugavpils I. pasaž.—Rītupe—Krievijas robeža. Līnijas

garums 181,8.

7. Daugavpils I. pasaž.—Zemgale. Līn. gar. 24,4.

8. Rīga—Jelgava. Līn. gar. 43,0.

9. Jelgava—Ventspils. Līn. gar. 164,1.

10. Torņakalns—Tukums 11. Līn. gar- 64,7.

11. Zasulauks—Bolderāja. Līn. gar. 10,4.

12. Aleksandra Vārti'—Mangaļi. Līn. gar. 6,5.

12-a. Atzarojumi un staciju savienojumi. Līn. gar. 36,9.

1435 mm. normalsliežu līnijas kopa 426,8 km.

13. Rīga—Reņģe—Lietavas robeža. Līn. gar. 119,0.

14. Liepāja—Vaiņode—Lietavas robeža. Līn. gar. 67,7.

15. Jelgava—Meitene—Lietavas robeža. Līn. gar. 33,7.

16. Jelgava—Sece. Līn. gar. 104,9.

17. Daugavpils ll.—Zemgale—Polijas robeža. Līn. gar. 26,9.

18. Grīva—Eglaine—Lietavas robeža. Līn. gar. 32,5.

19. Priekule—Kalēti—Lietavas robeža. Līn. gar. 20,2.

19-a. Atzarojumi un staciju savienojumi. Līn. gar- 25,0.

Šaursliežu 1000 mm. sliežu platuma līnijas.

20. Liepāja—Aizpute. Privatdzelzcelš. Līn. gar. 48,8.
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Pievedceļi 750 mm. sliežu platuma līnijas kopa 258,7 km.

21. Aināži—Smiltene. Privatdzelzcelš. Līn. gar. 113,2.

22. Vecgulbene—Ope—lgaunijas robeža. Līn. gar. 64,1.

23. Valka—Žuldiņi—lgaunijas robeža. Līn. gar. 15,4.

24. Valka—lpiķi—lgaunijas robeža. Līn. gar. 67,0.

Lauku celi 600 mm. sliežu platuma līnijas kopā 512,7 km.

25. Ventspils—Stende. Līn. gar. 138,2

26. Cīruli—Roja. Līn. gar. 26,4.

27. Valdgale—Engure. Līn. gar. 33,3.

28. Meitene—Bauska. Līn. gar. 32,6.

29. Liepāja—Paurupe. Līn. gar. 54,1.

30. Aizpute—Saldus. Līn. gar. 64,7.

31. Daudzeva—Eķengrāve. Līn. gar- 35,6.

32. Jēkabpils—Nereta. Līn. gar. 60,3.

33. Šiliņi—Aknīši. Līn. gar. 47,6.

Kuģu līniju saraksts pa Latvijas upēm un to

garums.

(kilometros).

1. Jelgava—Rīga. Līnijas garums 84. Daugava—Lielupe.

2. Rīga—Sloka — 48. Daugava—Lielupe.

3. Jelgava—Sloka — 36. Lielupe.

4. Rīga—Dubulti —
34. Daugava—Lielupe.

5. Jelgava—Emburga — 23. Lielupe. Lielākā ūdenī līdz

Mežotnei.

6. Ventspils—Slēka—Kuldīga — 78. Venta.

7. Rīga—Bolderāja — 14. Daugava.

8. Rīga—Miilmaņa fabrika — apm. 14,94. Daugava.

9. Rīga—llgeciems — apm. 6. Daugava.

10. Rīga—Zunde—llgeciems — apm. 4. Daugava.

11. Rīga—Āgenskalns — apm. 1,5. Daugava.

12. Rīga—Vimbas krogs—Ķekava — apm. 16. Daugava.

13. Bauska—Brunava — 16,5. Mēmele. Lielākā ūdenī līdz

Budbergai 27.

14. Daugavpils—Pogulanka — 7. Daugava.
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Valsts kārtēji un ārkārtēji ieņēmumi un izdemumi
1925./1926. — 1926./1927. gados.

Ieņēmumi Izdevumi

1925./26. 1926./27. 1925./2B. ļ 1926./27.

Li Ls Ls LsLs
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Pilsētu ieņēmumi un izdevumi 1925. g.

leņēmumi.

ledzīvotāju kalts 608.878; caurm. uz 1 iedz. Ls 57.

Nodokli: nekust. īp. 2.520.897, rūpn. un tirdzn. 4.068.084,
dažādi 5.649.224.

lenākumi: no pils. nekust. īpaš. 1.643.168, uzņēmumiem
11.822.510.

Pabalsti un iemaksas 2.080.926. No sabiedr. palīdz.
3.015.943.

No kapitāliem 3.452.786. Dažādi neparedzēti 746.497.

Kopā Ls 35.000.039.

Izdevumi.

lestāžu uzturēšana: a) valsts 503.341, b) pašvaldības
2.987.548.

Nekust. īpaš. uzturēš. 1.212.471, uzņēmumu uzt. 9.033.025.

Sabiedriskai palīdzībai 14.882.604.

Skolas: a) pamat — 6.300.585, vidus — 1.268.623.

Veselības aizsardzība 3.650.791, nespējniekiem 3.741.654.

Parādu segšanai 1.781.360; kapitālu dibin. 205.012.
Nodokļu nomaksai 14.555. Dažādi izdev. 380.212.

Kopā Ls 35.000.128.

Apriņķu pašvaldību ieņēmumi un izdevumi 1925.g.

leņēmumi.

ledzīvotāju skarts 1.235.927.
No kapitāliem 17.422. No zemes nodokl. 2.666.180.

Piemaks. pie valsts nodokļiem 948.344. Citi (traktieru,

tirgus, izpriecu v. c.) nodokli 127.465.
No īpašumiem 34.568. No uzņēmumiem 156.606.

Neparedzēti 61.784. Pag. gada atlik. 201.841.

Kopā Ls 4.214.210.

Izdevumi.

Pašv. iestād. 573.549. Nekust. īpaš. uztur. 118.144.

Valsts iest. uztur. 183.193. Zocialā apgāde 291.347.

Tautas izglītība: a) skolot, algas 1.680.131, b) citi izd.

293.800.

Veselības aizsardz. 596.398. Agronom. palīdz. 85.749.

Ceļu uztur. 24.029. Uzņēmumu uztureš. 31.796.

Parādu un %% nomaksai 79.411. Speciālu kapit. dibin.

4.129.

Neparedzēti izdevumi 252.534.

Kopā Ls 4.214.210.
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Pagastu ieņēmumi un izdevumi 1925. g.

(526 pagasti ar 1.291.502 iedzīv.).

leņēmumi.

Atlikums no agr. gad. 811.800.

No pagasta kapit. 4.889. No pag. īpašum. 209.323.

Pag. uzņēmumu peļņa 17.303. Nodokļi 9.331.547.

Ārkārtējie ieņēmumi 570.266.

Kopā Ls 9.901.813.

Izdevumi.

Algas un kanclejas 2.279.167. Nama uzturēš. 396.146.

Policija 110.010. Izglītības veicin. 1.498.195.

Nespējnieku uztur. 1.632.135. Paradu un %% maksai

501.826.

Pasts un telefons 73.679. Tiesa 48.120. Veselības aiz-

sardzība 304.168.

Komisiju uztur. 42.518. Klaušu atalg._ 107.122.

Apriņķa kase iemaksas 2.126.221. Pārējie 782.506.

Kopā Ls 9.901.813.

Galveno laukaugu sējumu platība Latvijā.

(1000 hektāros).

1909.-13. g. 1920. g. 1925. g.

Rudzi 350,7 196,7 266,5

Kvieši 32,6 15,7 48,1

Mieži 191,0 123,8 176,6

Auzas 305,9 215,6 329,6
Mistrs — 46,3 56,9

Zirņi 23,3 20,1 38,5

Kartupeļi 79,6 49,2 79,1
Lini 69,6 30,5 78,1

Dzīves dārdzība pilsētās (latos)

Pamatā ņemtas sekošas pārtikas vielas: 180 gr. gaļas
300 gr. piena, 40 gr. siera, 35 gr. sviesta, 550 gr. kartupeļu
300 gr sakņu un 120 gr. zirņu.

1921. g. 1922. g. 1923. g. 1924. g. 1925. g

Rīgā 0,63 0,66 0,74 0,88 0,97
Vidzemes pārejas p. 0,54 0,54 0,50 0,70 0,78
Kurzemē un Zemgalē 0,55 0,52 0,57 0,67 0,75
Latgalē 0,56 0,52 0.57 0,65 0,76
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Izdotie

laikraksti
1920.—

1925.

gados.

Izdotie

žurnali 1920.—1925.
gados.
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Izdotas

grāmatas1919.—1925.
g.

Bibliotekas uz 1. janvari 1925. g.

Bibliotēkas nav ieskaitītas skolu, valsts un privātas
māju bibliotēkas

Sabiedriskas 652, privātas 54, kopā 706.

No tām: lauku 511, pilsētu 195.

Sējumu skaits kopā 883846.

Lasītāju skaits kopā 97896 (no tiem sievietes 23888 )

Uz mājām izsniegto sējumu skaits 1924. g. — 1779474,

.
..

i

i

1924
|

1925

1919—1920
1921

1922

1923

skaits

143

178

188

211

193

372

Skolas

grāmatas
5-1
ļ

-

12024

21648

24439

24337

25091

33138

Baletristika

256 24753

231 23222

282

i

24965

473

582

524

49872

63352

62855

Zinātniskas

86 5377

69 6097
I

95 12331

190

203

266

26162

19409

26612

Gariga

satura

28 972

48 1971

51 3491

56 5308

71 4254

117 6465

Oficiāli

raksti

36 2692

95 7801
ļ

296 8963

87

78

162

4920

7285

20147

Organ.
un

iest.

raksti
,

31 J034

9 526

47

31

38

121

1264
ļ

1606

2265

4630

Kalendāri

194 11628

83 6180

89 6533

85

138

177

7830

11523

13226

Sēnalu
1it

46 852

6 383

23

167

233

79

655

5621

7437

2009

_gr.

skaits

Kopa

lpp.

820

719

1071

1300

1536

1818

59332

67828

826411125656
110G16
10908'
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Iedzīvotāju skaita pieaugšana kopš 1800 gada.

Zīdainu (bērnu līdz 1 g.) mirstība 1925. g., apriņķu

sadalījumā.

Iedzīvotāju skaits

Gadi
Vidzeme

Kur- Zem-

zeme gale

Lat-

gale
Kopa

800. . .
.

863.
. . .

897. 10./II.
914. l./I.

.

920. 14./V1.

925. 10./1I.
926. I.tJ .

266232

516847

753730

1107600

564017

742533

744159

307280

254270232647

339845334189

410200388100

282453222311

286650|275940
288372:227637

151500

261323

(501623
646100

497350

539682

546836

725012

1265087

1929387

2552000

1596131

1844805

1857004

Miruši pirmā dzīvības gada

Apriņķu Dzīvi

dzi-
To skaitā pirmā

mēnesī
nosaukums muši

Zeni Meitēn. Kopa

Zeni Meitēn. Kopa

!iga . .

Kurzeme

Zemgale
atgalē .

5356

6650

5699

5356

173

287

308

216

379

1320

213

216

219

246

1026

500

524

435

625

2346

110

126

79

136

276

76

89

79

73

205

186

215

158

209

481

K°pa . 41314 2510 1920 4430 727 522 1249
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Satura rādītājs.
Lpp.

Kalendārs 1928.—1930. g 2

Lasītajiem 3

Skolotajā darbs un tiesības.

1. Likums par mācību un svētku dienam skolas
...

5

2. Noteikumi par skolotāju skaitu pašvaldības iestāžu

uzturamās pamatskolās sakarā ar skolēnu un nodaļu
skaitu 6

3. Mācības gada maiņa obligatoriskās skolas 7

4. Papildinājums rīkojumam par „Macības gada maiņu
obligatoriskās skolās" 8

5. Noteikumi par obligatorisko skolu skolotāju liecības

iegūšanu 8

6- Rīkojums par obligatorisko skolu skolotāju liecību

izsniegšanu 11

7. Par skolotāju algošanu 12

8. Noteikumi par valsts darbinieku atalgojumu .... 13

9. Ministru kabineta lēmums par algas paaugstināšanu
obligatorisko skolu skolotajiem 22

10. Papildinājums instrukcija par valsts darbinieku atal-

gojumu noteikumu piemērošanu 23

11. Noteikumi par obligatorisko skolu skolotāju darba

laika aprēķināšanu 23

12. Rīkojums par virsstundu aprēķināšanu obligatorisko
skolu skolotājiem 25

13. Noteikumi par nokalpoto gadu aprēķināšanu obl.

skolu skolotājiem 26

14. Noteikumi par darba normām un atalgojumu valsts

arodu un vidusskolās 26

15. Noteikumi par nokalpoto gadu aprēķināšanu vidus un

arodu skolu skolotājiem 29
16. Noteikumi par 13. mēnešalgas izmaksu valsts darbi-

niekiem 30

17. Papildinājums noteikumos par 13. mēneSa algas iz-

maksu valsts darbiniekiem 32

18. Obligatorisko skolu pārziņiem 32

19. Skolotāju penziju likums 34

20. Instrukcija pie skolotāju penziju likuma 39

Skolas dzīve.

1. Rīkojums skolām par lipīgu slimību apkarošanu . . 41

2. Noteikumi, ka rīkoties skolas lipīgu slimību gadījumas 43

3. Dr. Z. KarlsDns ,Pirmā ārsta palīdzība skola"
...

46
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Lpp.
4. N. Liepiņš ,Kā padarīt glītas skolas apkārtni un

skolas telpas 68

5. E. Veilands .Skolas telpu izdaiļošana" 73

6. K. Vijups «Bilžu rāmju pagatavošana" 83

7. Z. Lancmanis «Ekskursijas" 87

Skolotājs-pilsonis un sabiedrisks darbinieks.

1. K. Deķens «Latvijas republikas satversme"
.... 89

2. Likums par biedrībām un savienibam 96

3. Likums par sapulcēm 100

4. J. Ivanovskis «Latvijas skolotāju savienība 1926." . 102

5. Straubergs «Otra Latvijas vidusskolu skolotāju biedrība 106

6. Latvijas defektivo bērnu skolotāju biedrība 108

7. P. Kula «Baltijas valstu skolotāju organiz. savienība 109

8. L. Taivans «Pedagoģiskais birojs" 111

9. J. Greste «Pedagoģiskais muzejs" 119

10. A. Steins .Latvijas skolotāju kopēja slimokase
.. .

125

11. A. Steins „Latvijas skolotāju kraj-aizdevu sabiedrība" 131

12. J. Straubergs «Latvijas skolotāju kooperatīvs" . . .
133

Dažādas ziņas.

1. Skolotajā grāmatu galds 135

2. Ziņas par Latvijas augstākam, vidus un arodu skolām 142

3. J. Gaigals «Skolēnu kooperativi" 152

4. A. Pazars .Kas maksātājam jāzina ienākumu nodokļa
lietās 156

5. Zimognodoklis 163

6. V. Šmulders «Tūristu biedrības" 164

7. Tāļskats 167

8. Svarīgākie atradumi 168

9. Latvijas dzelzceļu līniju garumi 170

10. Kuģu līniju saraksts pa Latvijas upēm un to garums 171

11. Valsts ieņēmumi un izdevumi 172

12. Pilsētu
. , .

1925. g. 173

13. Pašvaldību ieņēmumi un izdevumi 1925. g 173

14. Pagastu
, , ,

1925. g 174

15. Sējumu platība Latvijā 174

16. Dzīves dārdzība pilsētas 174

17. Izdotie laikraksti 175

18. Izdotie žurnāli 175

19. Izdotās grāmatas 176

20. Bibliotēkas 176

21. ledzīvotāju skaita pieaugšana 177

22. Zīdaiņu mirstība 177



Jaunas mācības grāmatas 1927./2B. māc. gadam.
1. Pamatskolai.

A d a m o v i č s, Fr., Dzīvā daba. Bagātīgi ilustrēts

pamatskolas 3. un 4. kl. kurss. Ar 4 krās. tabelēm.

Allaž s, K r„ Ģeometrija dzivē III. Pamatskolas

V kl. kurss.

B r e li m a n n, J., Sichere Schritte III. Ar Aug. Apsīša
ilustrācijām.

Dāvis, J., Atturības mācība. Ar 79 ilustr. Ls 2,—.
D r e i m a n i s, P., Skolēnu patstāv. darbu burtnīcas

vēsturē III. un IV. kl. ā Ls —50.

D r e i m a n i s, P.. Latvijas vēsturiskās kartes. 4

kartes uz audekla Ls 16,—.

D r e i m a n i s, P., Latvijas un vispārīgās vēstures

atlants,
D r e i m a n i s, P„ Sienas kartes vispārīgā vēsturē.

Elksnis, A. Lauksaimniecības pamatmācība II. VI. kl.

kurss.

K e 11 e r s. J. un A. S t ā 1 s, Vispārīgā vēsture II.

VI. kl. kurss.

R i t i ņ š, I n d r., Avots III. Lasāma grāmata. Ilustrējis
H. Markvarts.

Š t ā 1 s, M., Priecīgs sākums. Ābece un lasāma grā-
mata pirmskolai. Ar A. Drekslera krās. ilustr.

Tomass & Novoselovs, Apkārtnes mācība.

I. un II. kl. kurss.
V u 1 {s, G., Deutsch II. Pamatskolas kurss. Ilustrējis

O. Skulme.

Z ā 1 i t s, F r. un J, Grins, Pirmā vēstures grāmata.
III. kl. kurss.

2. Vidusskolai.

D a u g e, A. un V. Plūdonis, Rakstnieku sejas.
Literaturvēsturiska serija-chrestomatija. Ievada apcerējumi un

rakstu_ izlase. Iznāks pirmie Mancelim, Firekeram, Glikam,
Līventālam, Hugenbergeram, Leitānam, Neikenam, Mālberģim,
Lundberģim un Zvaigznītēm veltītie numuri.



Dombrovskis, J., Vispārīga mākslas vēsture,
Ar 130 ilustr,, 8 melnām un 4 krāsainām tabelēm-pielikumiem,

Lerchs, J., Alģebrā III. Ls 1,80.

Līgotnis, J., Pasaules rakstnieki. 17 pasaules lie-
lāko rakstnieku biogrāfijas un darbu apskati. Ilustr.

M a 1 d o n i s, V., prof., Reliģiju vēsture. Vidussk.
I kl. Ilustr.

Orbis Romānus pietus. Latiņu lasāma grām. Apstrād.
A. Lesnieks.

Švarcbachs, R. un E. B i š t ē v i ņ s, Latiņu-latv.
vārdnīca.

T r a u b e r g s J., Zooloģija. Bagātīgi ilustr, vidus-
skolas 1. kl. kurss.

5. Minoritatu skolām.

D r e i m a n i s, P., Latvijas vēsture mazākuma tau-

tību skolām. Ls 1,50.

Grants, R., Lasāma viela minoritatu skolu V. kl.

R a t e r m a n e, A. un E. Kaķis, Runāsim latviski!

un III. māc. gads. Ar latv.-vācu, latv.-krievu un latv.-poļu
vārdnīcām.

4. Metodikas, rokas grāmatas skolotājiem:
Ē r n s, T. un O. P r i e d ī t i s, Aritmētikas metodika.

Teoret. daļa Ls 3,—.

F ē r m a n i s, E-, doc, Higiēna. Rokas grāmata sko-

lotājiem. Ls 2,50.

K u n d z i ņ š, K. prof., Reliģijas un ētikas mācība

jaunatnes audzināšanā. Metodisks vadonis skolotājiem Ls 3,50.
S t ā 1 s, M., Audzināšana un mācišana agrā bērnibā.

Ilustr., ar krāsainām tabelēm.

Plašākā mācības grāmatu un pedagoģiskās literatūras iz-

vēle latviešu, vācu, krievu, angļu un franču valodās. Žurnālu

nodaļa izraksta visus pedagoģiskus žurnālus.

A/S Valters un Rapa,
Rīgā, Teātra ielā 11.



j A. GULBJA ļ
; grāmatu apgādnieciba ;
" Rīgā, Kr. Barona ielā 14.

! Tālrunis 2-6-9-2-0 :

Mācības grāmatas

Vārdnīcas

"

Daiļliteratūra:

Kopoti raksti

Romāni

Stāsti

ot-t~xinztztzirrr^TTtr~tzīžu, izi-uz iztzic



Grāmatnīca -Apgāde

S ba DAILE un DARBS
"

jauna adrese -

Rīgā, Brīvības ielā 11. Tālr. 2-6-3-7-3.

Speciāla pedagoģiskā nodaļa.
Visjaunāko un agrāko gadu pedagoģiskā
literatūra krievu un latviešu valodās.

Bagāta grāmatu izvēle technisko

un sabiedrisko zinātņu nozarēs.

Psicholoģija, filosofija, māksla. Iknedēļas

pienāk krievu o r i ģ i n a 1 un tulkotās

: : beletristikas jaunizdevumi. : :

Pieņem parakstīšanos uz SSSR iznāko-

šiem zinātniskiem un mākslas žurnāliem.

KATALOGI: pedagoģijā, matemātikā, me-

dicinā tiek izsūtīti bez maksas.

Atkalpārdevējiem, skolām, bibliotēkām un organizā-
cijām parastais rabats.



Izglītības Kooperativs

ļ „KULTURRS BALSS" [
■ Piedāvā: . '"

—

Skolotājiem, skolēnu kooperativiem vi-

sas vajadzīgās mācības grāmatas, rakstā-

mos un zīmēšanas piederumus par mē- I
: rēnām cenām un dod augstāko rabatu.

ļ — Komplektē un papildina —

skolu bibliotēkas un lasītavas.

- Galvenā noliktava: Rīgā, Merķeļa ielā Nr. 1, dz. 1. -

Tālrunis 2-0-6-2-2. :

: Mācības līdzekļu nodaļa, i
' Merķeļa ielā Nr. 1, dz. 2. Tāļrunis 2-0-6-2-0. "

Apgādā vajadzīgos mācības līdzekļus
visos priekšmetos visāda tipa skolām.

„
Pasūtījumus var izdarīt ari kooperativa j

veikalos, kur dabūjams

[ pilnīgs mācības līdzekļu katalogs.

== Kooperativa veikali:

"

Rīgā, Tērbatas ielā Nr 4. Tālrunis 2-8-7-5-6.
"

J Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, .

Jēkabpilī, Liepājā, Madonā, Rūjienā, Siguldā,
Smiltenē, Talsos, Tukumā un Valkā.



ļ Hollander u Priedlonder I
Q dib. 1903. g. U

H Vaļņu ielā 31. Tālr. 2-0-3-1-8. Q

ļj Specialveihals glezn. b. zīmēj. piederumiem Q

Q Lielākā izvēlē un par mērenām cenām: Q

x Zīmēšanas piederumi x

Rasetnes Logaritm. linejali A

* „Prācislon" u. „Schola" sist. „RietzM
u. „Elektro" W

w zīmēs, papīrs, zīmēš. bloki, zīmēšanas dēļi., a

A Sliedes, trīsstūri, mērogi, rakst. šablones u. 1.1. A

Gleznošanas piederumi x

A Akvareļu u. eļļas krāsas: angļu, franču u. vācu. A

Q Pasteļu krāsas, tempera krāsas, plakāta krāsas. Q
0 Glezn. audekls, molberti, otas, paletes, lakas Q
Q u. t. t. Q
V Krāsas gleznošanai uz drēbēm. y

hļ Elektriski un bencina aparāti dedzināšanai v

Q Koka priekšmeti un visi piederumi Q
Q dedzināšanai, tēln. izgriešanai, metalplasti- Q
Q kai u. t. t. Q

Rokdarbu kastītes. 0
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Skolotājiem!
«LĒTAS» grāmatu un rakstāmlietu veikali pastāv jau no

1920. g. Šinī laikā esam ieguvuši plašu «klientūru skolo-

tāju aprindās.

«LĒTAS» veikalos pastāvīgi atrodas krājumā lielā iz-

vēlē mācības un skolas grāmatas, daiļliteratūra un spe-

ciāla satura raksti.

«LĒTAS» veikalos var izrakstīt pa oriģinalcenām visas

sveštautu grāmatas. Pasūtījumi tiek izpildīti ātri un

korekti. Daudzie katalogi dod iespēju pasūtītājam viegli

izmeklēties vajadzīgo grāmatu.

«LĒTAS» veikalos pieņem pasūtījumus pa oriģinalcenām

uz visiem iekš- un ārzemju laikrakstiem un žurnāliem.

No loti daudziem speciāliem žurnāliem un laikrakstiem

ieskatam atrodās «Lētas Ekonomiskā nodaļā», Rīgā,

Smilšu īelā 1/3, III. stāvā. Lūdzam turp griezties, ja

mūsu provinces veikali nevarētu dot ieskatam paraus-

im mūru.

«LĒTAS» veikalos vienumēr atradīsiet vislielākā izvēlē

visus rakstāmlietu piederumus skolām un kantoriem. Tā

ka mēs visas preces ņemam tieši no fabrikām, tad

cenas mums ir stipri zemas un preču kvalitāte pirm-

klasīga.

«LĒTAS» izdevniecība ir jau diezgan pazīstama Latvijā,

tāpēc būs lieki uzskaitīt visus mūsu izdevumus, bez

tam uz šīs nelielās lapas tas nav iespējams. Lūdzam

pieprasīt katalogus, kurus izsūtām skolām un skolotā-

jiem bez maksas uz pirmo viņu pieprasījumu. Tomēr

nebūs lieki aizrādīt uz dažiem mūsu izdevumiem, kuri

skolotājus var speciāli interesēt, kā:

A. P i a 11 cl e — Latvju rakstniecība portrejās. Maksā

Ls 25,—, Ls 27—, Ls 45,— uti Ls 70,—. Šī grā-

mata ir nepieciešama latv. literat. stundās.



A. Bērni'eks Pirmais grieziens koktēlniecībā.

Maksā Ls 1,60. Daudz paraugzīmējutnii uz at-

sevišķām lapām. Nepieciešama grāmata prak-

tiskos darbos zēniem.

N. Karējevs — Jauno laiku vēsture. Tulk. N. Vīk-

sniuš. Maksā L d. Ls 3,20, 11. d. Ls 3,—. Ietei-

cama sevišķi pamatskolas skolotājiem Krievijas

vēstures stundai.

Prof. Tutiškins
—

Darba skola. Tulk. Krīsbergs.

Maksā Ls 1,20. Šai grāmatai jābūt katra pedagoga

grāmatu plauktā.

«Ilustrēts Žurnāls» — mēnešraksts rakstniecībai un

mākslai. Kurš vēl nebūtu to pasūtījis, lai neka-

vējas to darīt.

«LETA» dod visus savus izdevumus skolotājiem uz 1 gada

nomaksu, nomaksājot katru mēnesi Ls 5,—. Lūdzam

šādu gadījumu izlietot.

«LETA» dod skolotājiem uz visiem iepirkumiem no Latv.

Grām. Izdevēju un Tirgotāju biedrības noteikto rabatu.

«LĒTAS» veikali atrodas:

Rīgā, Kr. Barona ielā 4, tālr. 2-7-8-0-0.

Liepāja, Lielā ielā 15, tāli. 452.

Daugavpilī, Valdemāra ielā 19, tālr. 94.

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 38, tālr. 78.

Bolvos.

«Lētas» Ekonomiskā nodala, Rīgā, L. Smilšu ielā

Nr. 1/3. tālr. 2-0-0-0-6.

Visās lielākās dzelzceļu stacijās «Lētai» ir grā-

matu un laikrakstu kioski. Tur pastāvīgi atrodas krā-

jumā visas jauniznākušās grāmatas, žurnāli un laik-

raksti. Kioski pieņem pasūtījumus uz visām grāmatām

un rakstāmlietām, kuras neatrodas krājumā. Pasūtīju-

mus izpilda 4—5 dienu laikā.

LETA.

»�������������������������«•���������•»����������������««��•••••������»�



i Latvijas Skolotāju j
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Latvijas skolotāja kooperativa izdevumā

iznākušas grāmatas:
1) Ivanovska, J. Ķīmija. II. izd Ls 1,60

2) S t r a u b e r g a, J. un Rozenfelda

Algebras uzdevumu krājums 1. daļa 1,60
3) Kārklina Vārds I

, —,60

4) „

'

Vārds II
„

—.60

5) ,
Vārds III

„

—70

6) ,
Vārds IV.

. . . —,80

7) Fr. Jansona Lasāma grāmata 4 daļās
drukā.

8) .Ruseklīts" Saliekamā ābece
, 1,60

Ģeneralkomisijā.
1) E i n š t e i n a, A. Relativitātes teorija . . Ls i,—
2) S t r a u b e r g a. J. Neuklīda ģeometrija . .

„ 1,—

3) Līcīt es, P. Dziesmas pamatskolām . . , —,40

4) D r. P r i e d k a 1 n a Higiēna , 3,—

Latvijas skolotāju savienibas izdevuma iznākuši

diapozitivi vēsturē:

83 gab. — Grieķijas, 53 — Romas, 140 —

vidus laiku un Ēģiptes un apm. 300 jauno
laiku vēsturē. Maksā 60 s. gabalā.

Tie paši attēli, kas uz diapozitivicm, ir ari izdoti uz

kartiņām, kuras var lietot globoskopā. Globoskopa kartiņas
maksā 15 sant. gab.

Diapozitivi tiek ari izīrēti: Rīgā uz 1 nedēļu par 2 sant.

gab., ārpus Rīgas uz 2 ned. par 2 sant. gab.

Tiklab diapozitivi, kā kartiņas dabūjami un pasūtāmi

Latvijas skolotāju kooperativa grāmatu veikalā

Dzirnavu ielā 12/14.
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Latvijas skolotāju savienības izdevumā

iznākušas sekošas grāmatas:

1. A. Švābe. Vecpiebalgas zemnieku sūdzība Zvie-

drijas karalim Kārlim XI. 1695. g. Maksā Ls 0,20.

2. A. Švābe. Smiltenes novada zemnieka 1601. un

1630. g. Maksā Ls 0,25.

3. A. Švābe. Vecākās zemnieku tiesības. Maksā

Ls 0,50.

4. A. Švābe. Drustu pagasta tiesas spriedumi

1830.—1835. g. Maksā Ls 0,50.

5. Vīksniņš. Ainas iz romiešu vēstures. Maksā

Ls 1,80.

6. Dr. Hinhede. Dzīvojiet lēti un veselīgi. Maksā

Ls 1,60.

7. Roberta Zeideļa. Rokdarbi. Maksā Ls 0,60.

8. Ziemassvētku bilžu grāmata. Ilustr. Kronenbergs.

Maksā Ls 1,—.

9. Kundziņš. Perspektive. Maksā Ls 1,50.

10. Doku Atis. Maus dzīves rīts. Maksā Ls 0.50.

11. K. Skalbe. Sarkangalvīte. Pelnrušķīte. Pasaka par

vērdiuu. Milzis. Kaķīša dzirnavas. Pasaka par

zelta ābeli. Trešais izdevums. Maksā Ls 0,40.

12. Lerchis-Puškaitis. Ojārs. Otrs izdevums. Maksā

Ls 0,50.

13. Plūdons. Atraitnes dēls. Rekviems. Palu laiks

Zemgalē. Salgales Mada loms. Tīreļa noslē-

pums. Baigi. Maksā Ls 0,40.

14. Tautas dziesmas un dzejoļi. (. un II. māc. gadam.

Otrs izdevums. Maksā Ls 0,40.

15. Tautas pasakas I. (Iesācējiem). Otrs izdevums.

Maksā Ls 0,40.

16. J. Poruks. Kauja pie Knipskas. Kukažiņa. Pute-

klītis. A. Austriņš — Dzērvju izābaki. Doku Atis

— Vectēvs. Maksā Ls 0,55.



17. J. Neikens. Bāris. Pamāte. Otrs izdevums. Maksa

Ls 0,50.

18. J. Poruks. Romas atjaunotāji. Asaras. Baltā puķe.

A. Upīts — Jaunā dzērve. R. Blaumanis —
Smil-

taine. Maksā Ls 0,60.

19. Tautas pasakas II. Maksā Ls 0,50.

20. Birznieka -Upīša. No pelēkā ajkmerja stāstiem.

Maksā Ls 0,50.

21. Dzejoli III. VI. mācibas gadam. Maksā Ls 0,60.

22. A. Pumpurs. Lāčplēsis. Maksā Ls 1,20.

23. Persieša. Izmeklēti raksti. Maksā Ls 0,50.

24. Birznieka - Upīša. No pelēkā akmeua stāstiem:

Pelēkais akmens. — Ilze. — Smēde. — Šūpotnes.

— Pīlāgs. — Malka un pātaga. — Pastalas lāpot.

Maksā Ls 0,50.

25. Tautas teikas. (Vietu teikas). Maksā Ls 0,50.

26. Plūdons. Vītola stabule. Dzejas bērniem. Maksā

Ls 0,40.

27. Plūdons. Ziedu bārslas. Dzejas jaunatnei. Maksā

Ls 0,50.

28. Leišu dainas. Tulkojis Plūdons. Maksā Ls 1,10.

29. A. Lerchis -Puškaitis. Or.iginalpasatoas. Maksā

Ls 0,50.

30. Aspazija. Dzejoļu izlase skolai. Maksā Ls 0,40.

31. J. Rainis. Dzejoju izlase skolai. Maksā Ls 0,40.

32. Vācelīte I. Tautas dziesmas. Ilustr. A. Kronen-

bergs. Maksā Ls 1,—.

bergs. Maksā Ls 1,—.

33. Vācelīte II. Tautas dziesmas. Ilustr. A. Kronen-

34. Vācelīte III. Tautas dziesmas. Ilustr. A. Kronen-

bergs. Maksā Ls 1,—.

35. Latv. skol. savienības X gadu darbības atcere.

Maksā Ls 2,50.

Latvijas Skolotāju Savienība.
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I Skolām un skolēnu kooperativiem va- I
i jadzīgās preces, kā: pedag. literatūra, māci- |
ļ bas grāmatas, daiļliteratūra un zinātniskā j
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!
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Jaunas macibas grāmatas pamatskolai
1927./28. māc. gadam

Fr. Jansona

99
Scli pa solim*4

Lasāma grāmata pamatskolām.

Mūsu pamatskolas programas prasa, lai skola pir-

mos divos gados attīstītu bērnu valodu. Tas panākams,

ja lasāmā viela izvēlēta tāda, kas bērniem dod iespēju

novērot un stāstīt, vest plašas jo plašas sarunas. Sa-

protams, ka tādā gadījumā programas uzskaitītie atse-

višķie priekšmeti nav uzskatāmi vairs par stingri no-

robežotiem, bet dabīgi saplūst vienkopu — savu valodu

bērns attīsta tikpat labi apkārtnes mācības, kā ari ēti-

kas un visās citās stundās, kur tam savas domas, savi

novērojumi, savi mazie spriedumi jāizsaka vārdos vai

rakstā. Bet lai varētu izteikties, jāpazīst dzīve. Bērnu

dzīve vēl šaura un viņu pasaulīte maza. Soli pa solim

bērns jāieved plašākā dzīivē ūn lielajā pasaulē.

To grib panākt lasāmā grāmata «Soli pa solim».

Pieskaroties dažādām lielās un bērnu dzīves nozarēm un

parādībām, grāmata ierosina, spiež bērnu skatīties, vē-

rot, pētīt un domāt, kas savukārt spi.ež atkal redzēto,

dzirdēto u. t. t. vārdos izteikt. Bez tam «Soli pa solim»

dod iespēju lasāmo vielu vispusīgi apstrādāt — zīmējot,

veidojot, dziedot, rotaļājoties u. t. t.

Trešā un ceturtā klasē bērns soli pa solim jāieved

literatūrā. Šeit tad lasāmai vielai jābūt jau ieturētai zi-

nāmās robežās — jādod bērniem pieejami veseli tē-

lojumi, stāstiņi un dzejas darbi no mūsu labāko rakst-

nieku darbiem.

Lasāma grāmata «Soli pa solim» stingri ieturēta

noteiktās pamatskolas programas robežās.

Līdz 1927./28. māc. g. sākumam iznāks grāmatas

I. un II. daļas, kurām pievienosies metodiski aizrādī-

jumi skolotājiem atsevišķā grāmatiņā.



J. Straubergs un P. Rozenfelds

Algebras uzdevumu

krājums
I. daļa.

Pamatskolas kurss.

Šī grāmata ir Dr. V. Lietzmaņa kursa pārstrādā-

jums. Dr. V. Lietzmanis ir labākais tagadnes matemā-

tikas metodiķis un bij savā laikā kopā ar F. Kleinu viens

no matemātikas pasniegšanas reformas internacionālās

komisijas (I. M. U. K.) aktīvākiem līdzstrādniekiem. Tos

slēdzienus, pie kuriem visas pasaules labākie matemā-

tiķi bij nākuši kopējā darbā, Lietzmanis ir mēģinājis

realizēt savās mācības grāmatās. Sevišķi labi to viuam

ir izdevies sasniegt algebras uzdevumu krājumā, kurš

ir palicis par vadošo kursu vācu matemātikas literatūrā,

un atstājis iespaidu uz visu citu tautu jaunākiem al-

gebrai izdevumiem. Lietzmaua grāmatas iespaids Ir

redzams visās latviešu valodā iznākušās algebras grā-

matās, un viņas saturs, metodiskais apstrādājums un

gars saskan loti labi ar mūsu pamataskolas programas

prasībām. Redaktori pirmā izdevumā ir ar nolūku cen-

tušies principielos jautājumos un metodiskā gaitā daudz

neatkāpties no vācu oriģināla.

Grāmatas II. dala. vidusskolas kurss, atrodas sa-

gatavošanā, tāpat ari īss vadonis. Cena Ls 1,60.



Kārkliņa, K.

„VĀRDS"
I, II. III. un IV. daļas.

K ā r k 1 i u a, K. «Vārds» ir praktiska gramatika,

kur valodas likumus saista ar attiecīgiem sacerējumiem;

autora nolūks ir bērnus tā iepazīstināt ar valodas pra-

sībām, lai nekas nebūtu jāiekal, bet visas vajadzīgās zi-

nāšanas lai tīri neapzinīgi iespiestos prātā, lai skolēns

redzētu, kur ikdienas sarunas valoda būtu koriģējama

ar valodas likumiem. Autors katru no iznākušajām 4

dalām sāk ar teikumu un pie tā saista tik daudz teikuma

un vārdu mācības, cik tas viņam (liekas nepieciešami,

lai bērns iemācītos runāt un rakstīt. Cena F. d. Ls 0,60,

II. d. Ls 0,60, RI. d. Ls 0,70, IV. d. Ls 0,80.

Latvijas Skolotāju Kooperativs

Rīgā, Dzirnavu ielā 12/14.

Tālrunis 2-9-9-4-5.

Pasta tek. rēk. X» 768.



Tautas dziesmu

vācelītē
ir no Latvju Daiņu lielā pūra atlasītas skolas bērniem

piemērotākās, noderīgākās dziesmas. T. dz. satura ba-

gātība, izteiksmes daiļums un vienkāršība, dzīves gu-

drība un pamācība jāmācās saprast jau no mazām die-

nām. Bērni jāpieradina saredzēt un izjust, kā T. dz,

runā par bērniem tik pazīstamiem, mīļiem priekšmetiem,

kādiem vārdiem tos cildina vai norāj, ar kādiem salī-

dzinājumiem tos liek mazajiem paturēt prātā un prasi

attiecināt uz piederīgiem atgadījumiem dzīvē. Dziesmas

nav nodalītas ar atsevišķu nodalu virsrakstiem, lai la-

sītāji paši mācītos pazīt, par ko gan T. dz. stāsta. Sa-

turu palīdz atšķetināt A. Kronenberga izteiksmes ba-

gātās bildes, kas bērniem vienmēr ir bijušas patīkamas

un saprotamas.

Pirmajā grāmatiņā ir dziesmas par dzīvniekiem un

augiem, par Rīgu. Otrā
—

zēnu un meitu bramanības

dziesmas, ganu dziesmas, Jāņu un citu svētku dziesmas.

Trešajā — dziesmas par ģimeni un par bārenīti.

Visas trīs grāmatiņas iznākušas «Latvijas Skolo-

tāju Savienības» izdevumā un dabūjamas «Latv. Skol.

Kooperativā», Rīgā, Dzirnavu ielā 12/14.
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